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УВОД
Извештавање о учинку корисника буџета Републике Србије je обавеза коју ближе објашњава
Министарство финансија у свом Упутству за праћење и извештавање о учинку програма1. У складу
са овим Упутством, корисници буџета Републике Србије достављају Сектору буџета министарства
надлежног за послове финансија извештаје о учинку програма путем информационог система за
припрему буџета и извештавање о учинку програма. Обавеза извештавања обухвата годишње и
полугодишње извештаје о учинку.

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ
Корисници буџета Републике Србије су у обавези да доставе извештај о учинку програма
оствареним у току првих шест месеци текуће године до 1. септембра. Информације о учинку
оствареном у првих шест месеци текуће године представљају прилог предлогу финансијског плана
корисника буџета за наредну годину. На тај начин се омогућава да се одлука о расподели буџетских
средстава за наредну годину доноси и на основу постигнутих резултата и потрошње у текућем
циклусу.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ2
Корисници буџета Републике Србије су у обавези да доставе годишњи извештај о учинку до 15.
марта текуће године. Информације о учинку оствареном у претходној фискалној години
представљају прилог предлогу за приоритетне области финансирања корисника буџета за наредну
годину. На тај начин се омогућава да Влада одлуку о приоритетима потрошње за наредну годину
доноси и на основу постигнутих резултата и потрошње у претходној години.
Министарство финансија прикупљене извештаје о учинку програма корисника буџета Републике
Србије прилаже као део образложења предлога закона о завршном рачуну. На тај начин се Влада,
Народна скупштина и јавност информишу о резултатима коришћења средстава буџета Републике
оствареним у претходној години.
Упутство Министарства финансија прецизира и садржај годишњег извештаја о учинку програма,
који треба да садржи:
(1) износе средстава опредељених по програмима, програмским активностима и пројектима у
буџету за завршену фискалну годину, износе утрошених средстава, као и проценат
извршења по програмима, програмским активностима и пројектима;
(2) преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка у завршеној фискалној години
којима се прати напредак у остварењу циљева програма, програмских активности и
пројеката, као и образложење значајних одступања између циљних и остварених
вредности;
1

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/budzetski%20korisnici/2018/Uputstvo%20za%20pracenje%20i%20izvestav
anje%20o%20ucinku_18_5_2017.pdf
2
Исто.
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(3) образложење спровођења програма, програмских активности и пројекта у односу на
постављене циљеве и опредељена, односно утрошена средства.

СВРХА ИЗВЕШТАЈА О УЧИНКУ НА ОСНОВУ РОБ ЦИЉЕВА И ИНДИКАТОРА
Обавеза извештавања о извршењу буџета и по програмским смерницама је уведена на основу
измена и допуна Закона о буџетском систему из 2016. године, што укључује и извештавање по
родно одговорним циљевима и индикаторима.
Овај извештај3 обухвата анализу буџетских циљева и индикатора који за крајњи циљ имају
унапређење родне равноправности, у складу са Законом о буџетском систему. Поред сагледавања
ефеката уложених средстава на родну равноправност, он треба да помогне самом буџетском
кориснику да унапреди извештавање у овој области. Извештај омогућава да се процени да ли
постављени циљеви и индикатори доводе до жељеног резултата и омогућава боље планирање
улагања у оне циљеве који доприносе постизању равноправности и затварању родног јаза.
Поред буџетских корисника, извештај је намењен и другим заинтересованим странама, који/е могу
да користе овај извештај како би боље разумели везу између конкретних инвестиција, односно
буџетске потрошње и ефеката на родну равноправност. То могу бити механизми за родну
равноправност који прате напредак у вези са родном равноправношћу и оснаживањем жена;
народни посланици и посланице који контролишу рад Владе; експерткиње и експерти који својим
знањем доприносе изради, праћењу и анализи политика; активисти и активисткиње организација
цивилног друштва који практично раде у својим заједницама на унапређењу родне равноправности
и оснаживању жена; као и академска заједница која повезује постојећа, ствара нова знања и
обликује емпиријске налазе тако да се могу пренети и у неки други контекст.
Овај однос улагања ресурса и јачања равноправности има неколико димензија које треба да буду
истовремено заступљене да би се остварио одрживи напредак у родној равноправности, у складу
са нормативно стратешким оквиром:
•

•
•

Релевантност или прилагођеност буџетске потрошње приоритетима који се односе на
родну равноправност у делокругу рада буџетског корисника. Потребно је да се улаже у
стварне приоритете, у решавање проблема који спутавају једнак приступ услугама и
добрима и једнаке користи од располагања ресурсима за жене и мушкарце, као и за
различите групе у друштву;
Квалитет или адекватан начин на који се услуге или добра чине доступним женама и
мушкарцима. Квалитетне услуге одговарају на стварне потребе оних којима су намењене,
што се може знати само ако постоје редовне консултације са заинтересованим странама;
Интензитет потрошње односно улагања, јер подфинансирана услуга не може да оствари
зацртани циљ. РОБ као алат је настао да би осигурао да државе подршку родној
равноправности исказују и кроз улагање средстава. Такође је успостављен и циљ одрживог
развоја број 5, који се односи на родну равноправност, а чије се остварење мери, између
осталог, и индикатором Однос броја земаља које имају системе за праћење и
опредељивање јавних улагања у родну равноправност и оснаживање жена.

3

Извештај је израђен уз финансијску подршку UN Women, а припремиле су га експерткиње за РОБ Сања
Николин и Александра Владисављевић
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Међутим, није сваки динар који је намењен женама инвестиција у родну равноправност. Да ли је
новац на прави начин усмерен можемо знати само на основу низа различитих анализа које се раде
током планирања, извршења и накнадне анализе буџета. На пример:
Ex ante
У току израде буџета
Ex ante родна анализа Успостављање
родно
утицаја
одговорних
циљева
и
индикатора
Анализа потреба која Партиципативно буџетирање у
укључује
родну које су укључене жене и женске
перспективу
организације
Родно
одговорне Родно одговорна алокација
буџетске смернице
ресурса
Родно одговоран буџет
Родно
одговорна
анализа
утицаја буџета у целини (Gender
Responsive Бudget Incidence
Analysis)
Извор: Félix Fernández-Shaw, Gender Responsive Budgeting

Ex post
Ex post родна анализа
утицаја
Извештај о извршењу за
РОБ
циљеве
и
индикаторе
Циљана ревизија РОБ
циљева и индикатора
Родно
одговорна
ревизија

Плавом бојом означени су алати који су у релативно редовној употреби у Републици Србији. Сивом
бојом су означени алати и праксе који су у заметку и тек почињу да се примењују, а поља беле боје
означавају алате који још увек нису у употреби.
Према томе, главна сврха овог извештаја је да свим заинтересованим странама помогне да боље
разумеју последице које одлука у вези са алокацијом ресурса има на родну равноправност, да
усагласе стратешке, буџетске и оперативне циљеве и иницијативе, да усмере недостатна средства
тамо где ће остварени ефекти бити трајни и одрживи, дакле што ближе узроцима проблема.
Извештај је урађен на основу извештаја о учинку које су UN Women доставили Министарство
финансија и Покрајински секретаријат за финансије, и обухвата само оне буџетске циљеве и
програме/ пројекте који имају уведену родну перспективу, или имају велики потенцијал за
успостављање
родне
равноправности.
Након
сваког
од
наведених
буџетских
циљева/програма/пројеката је дат коментар експерткиња за родну равноправност, као и предлог
за даља унапређења при дефинисању самих циљева или/и извештавања.

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ
Извештаји о учинку би требало да пружају јасну и недвосмислену информацију о томе шта је
планирано, а шта је остварено у извештајном периоду у оквиру буџета. Те би информације затим
требало да послуже као основа за даље планирање, за отклањање или ублажавање препрека које
постоје у имплементацији кроз предложене видове прилагођавања који би, такође, требало да
буду наведени у коментарима. Најзад, извештаји служе и да се препозна и истакне успех у
остваривању резултата и досезању циљаних вредности индикатора.
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Код велике већине буџетских корисника има простора да се унапреди припрема извештаја о учику.
Међутим, већ и у овој почетној фази, препознајемо добре примере који нам помажу да боље
разумемо како су средства утрошена и који је допринос унапређењу родне равноправности
остварен. Тако на пример из извештаја знамо следеће:
•

да су финансирани пројекти у области културе који за циљ имају и унапређење родне
равноправности;

•

да су предузетнице и пољопривреднице у Републици и у АПВ подржане кроз различите
програме;

•

да је Републички завод за статистику повећао број индикатора доступних по полу и да их сада
има 152;

•

да је Канцеларија за људска и мањинска права имала повећан ниво активности које се односе
на родну равноправност;

•

да је на сајту Владе Републике Србије објављено 37 информација од значаја за покривеност
приоритета у НАП-у за родну равноправност, чиме се значајно повећала видљивост усвојених
родних политика (Стратегије и НАП-а);

•

да је учешће жена у Министарству унутрашњих послова Републике Србије у порасту и да се
интензивно ради на интегрисању родне компонентне у образовање;

•

да је Mинистарство трговине, туризма и телекомуникација подржало пројекте који имају за
циљ повећано учешће жена у ИКТ-у;

•

да је повећан и број притужби организација која се бави заштитом људских права Поверенику
за равноправност, а које се односе на приступачност бирачких места за особе са
инвалидитетом, па је премашена планирана вредност (309 наспрам планиране 103). Овај
индикатор такође сведочи о користи од РОБ-а за грађане и грађанке, јер се лакше уочавају
конкретни проблеми који посебно погађају поједине групе жена и мушкараца у друштву, па
их је лакше и решити. Такође кроз активности институција Повереника за равноправност
повећан је ниво унапређења равноправности кроз инфо сесије које ПЗР одржава о родној
равноправности у свим областима друштвеног живота. Остварени резултат премашио је
циљну вредност за 61%;

•

да је остварен пораст у броју ромске деце обухваћене вакцинацијом;

•

да је повећан број "full time" истраживача и истраживачица на милион становника;

•

да је повећан број постављених амбасадора женског пола;

•

да је повећан проценат послодаваца који су урадили и доставили План мера за отклањање
или ублажавање неравномерне заступљености полова и извештај о спровођењу;

•

да су унапређене родно одговорне евиденције, регистри и административни подаци;

•

да је, у односу на 2017. годину, порастао број подржаних пројеката удружења жена у области
родне равноправности у Аутономној Покрајини Војводини.
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Ово су само илустративни примери значаја који РОБ има за унапређење родне равноправности.
Имплементација РОБ-а напредовала је толико да је сада већ тешко да се укратко сумирају сви
остварени резултати. Међутим, као што се из извештаја јасно види, и даље постоји велики простор
за даље помаке у правцу пуне родне равноправности кроз додатне инвестиције у свим областима,
у складу са садржајем родних политика у Републици Србији.

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ - ПРОЦЕС ИЗВЕШТАВАЊА О БУЏЕТУ ИЗ
УГЛА ДОПРИНОСА РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ
Пракса извештавања о учинку је нова и још увек има простора за њено унапређивање. Стиче се
утисак да није довољно развијена сарадња између програмског и финансијског дела органа, па се
извештавање врши на основу недовољно информација у ситуацијама у којима је потребно да
буџетски корисник обезбеди конкретнија образложења. Из извештаја се чини да су буџетски
корисници доминантно усмерени на испуњавање формалних критеријума и не виде извештај као
средство за комуникацију, на којем би могли да се адекватно представе резултати улагања за
период за који се извештава, дају препоруке за наредни буџетски циклус и укаже на проблеме или
добре праксе. Овако написан извештај недовољан је за сагледавање напретка у секторима уопште,
а онда и из угла родне равноправности.
-

Препорука: Пружити помоћ буџетским корисницима у јачању капацитета за извештавање о
учинку. Ово подразумева и јачање институционалних капацитета за мониторинг и
евалуацију ефеката јавних политика и мера.

Највећи допринос РОБ-а који је постао опипљив тиче се унапређења родне статистике и
доступности резултата за индикаторе који се односе на лица разврстане по полу. Иако је сврха РОБа да утиче на побољшања у квалитету живота грађана и грађанки, први ефекат је, доста уобичајено,
у побољшању квалитета родне статистике. Она је уједно и предуслов за планирање и развој родно
одговорних политика и мера, па је правац добар, али је резултат недовољан. Наиме, све доступне
податке треба објединити и на систематичан начин пратити, што и јесте посао родних механизама.
Планирање, праћење и извештавање део су циклуса који никада не прeстаје и не може се радити
адекватно уколико се ради спорадично. У том смислу, неопходна је чвршћа институционализација
процеса извештавања.
-

-

Препорука: Приступити заокруживању доступности статистике и евиденција по полу на
систематичан начин. На пример, Министарство финансија и Покрајински секретаријат за
финансије треба да инсистирају на томе да сви подаци који се односе на лица у извештају о
учинку буду доступни по полу. На овај начин створиће се основа за то да и све циљане
вредности буду доступне по полу за неколико година, тамо где то још увек није могуће.
Препорука: Обезбедити активније учешће родних механизама у тумачењу остварених
резултата и дизајнирању препорука за даљи рад органа у односу на унапређење родне
равноправности.

Допринос родној равноправности није приоритетна брига буџетских корисника, а капацитети за
процену утицаја на родну равноправност нису довољно развијени код већине органа.
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-

-

-

Препорука: Инвестирати у развој родних компетенција буџетских корисника и поставити
механизме за организовано и систематично пружање подршке праћењу утицаја на родну
равноправност и извештавању о ефектима на родну равноправност. То би могао да буде
посао за родне механизме који су претходно сами довољно ојачани и којима су на
располагању адекватна буџетска средства за рад. Ова врста инвестиције могла би да буде
део РОБ-а, односно улагања у родну равноправност. Да би се ово остварило, неопходни су
предуслови тј. улагање у јачање капацитета, израду и спровођење процедура којима се
уређују улоге и односи у вези са извештавањем о РОБ-у, као делу извештавања о
програмском буџету.
Прерорука: Јачати тражњу за квалитетнијим извештавањем подизањем капацитета и код
народних посланика/ца, и/или других актера изван извршне власти, а посебно Женске
парламентарне мреже, Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова
Народне скупштине Републике Србије и Одбора за равноправност полова у Скупштини АП
Војводине.
Препорука: Припрема извештаја потребно је да буде технички унапређена и обједињена у
заједничком софтверу где би се на технички једноставан начин излистали циљеви и
индикатори који се односе на РОБ, као што је учињено на нивоу АПВ. На тај начин
генерисање података о оствареним циљевима и индикаторима брзо би и лако било
доступно и оставило би довољно времена за анализе.

Најзад, упутство за припрему извештаја није у довољној мери истакло РОБ компоненту у буџету.
Због тога се теже сагледавају ефекти интервенција на родну равноправност.
-

Препорука: Након консултација са буџетским корисницима, Министарством финансија и
Покрајинским секретаријатом за финансије, унапредити упутство за припрему извештаја.
Пример допуњеног П обрасца дат је у Анексу 1.
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ПРЕГЛЕД ИЗВЕШТАЈА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ

Канцеларија за људска и мањинска права
Програм
Програмска
активност/пројекат

1001
0006

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Праћење примене међународних обавеза и сповођења Стратегије превенције и
заштите од дискриминације
др Сузана Пауновић в.д. директора

Одговорно лице

Извршење буџета програмске
активности/пројекта:

Усвојен
2018.
РСД)

буџет за
(у 000

Текући
буџет
за
2018.
(у 000
РСД)

Извршење
у
2018.
(у 000 РСД)

Проценат извршења
у односу на текући
буџет

35521
35521 28778
81.02
Циљ програмске активности/пројекта: Израда и представљање периодичних извештаја као и одговора на додатна питања механизама УН
за људска права
Назив индикатора

Јединица
мере

Број израђених извештаја за
УПР
и
представљених
број
извештаја пред уговорним
телима УН

Извор
верификације

КЉМП,
ВЛАДА

МСП,

Базна вр.

2

Циљна
вр.
у
2018.

1

Остварена
вр. у 2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

4

НАПОМЕНА: КЉМП је координирала рад и
иступање државне делегације, коју је у
својству шефа делегације предводила
в.д.директра Канцеларије, која је пред
Саветом за људска права представила
Извештај РС у оквиру Трећег циклуса УПРа.
КЉМП је израдила Извештај о примени
препорука број 15, 33 и 39 из Закључних
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запажања Комитета за људска права у вези
са Трећим периодичним извештајем о
примени
Међународног
пакта
о
грађанским и политичким правима (CCPR);
Одговоре на додатна питања Комитета за
елиминисање дискриминације жена у вези
са Четвртим периодичним извештајем о
примени Конвенције о елиминисању свих
облика дискриминације жена (CEDAW) и
Извештај о примени препорука садржаних
у ставовима 16 и 17 Закључних запажања
Комитета
за
укидање
расне
дискриминације у вези са II - V
периодичним извештајем о примени
Mеђународне конвенције о укидању свих
облика расне дискриминације (CERD).
Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је премашио циљане вредности услед повећане активности и рада на извештајима пред
уговорниим телима. Једна од тих активности се односила на припрему Одговора на додатна питања Комитета за елиминисање
дискриминације жена у вези са Четвртим периодичним извештајем о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације
жена (CEDAW). Спровођење препорука које је Република Србија прихватила по овој Конвенцији, осим што је обавезно, од велике је
важности за унапређење родне равноправности у Србији.
ПРЕПОРУКА: Како би се то остварило, препорука је КЉМП да у буџету за 2020. у оквиру РОБ-а испланира средства за спровођење кампање
по институцијама како би се упознале са препорукама и обавезама на које је Комитет указао након представљања Извештаја у марту
2019.године.
Циљ програмске активности/пројекта: Спровођење мера из Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период 2014-2018.
године и АП за његово спровођење

Назив индикатора

Јединица
мере

Проценат реализације АП за
проценат
спровођење Стратегије

Извор
верификације

Базна вр.

Циљна
вр.
у
2018.

Остварена
вр. у 2018.

КЉМП

80

80

80

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора
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Коментар РОБ експерткиња: Иако је буџетски корисник остварио циљану вредност било би добро да стоји образложење зашто се спровело
свега (и планирало) 80% активности из АП за спровођење мера превенције и заштите од дискриминације за период 2014-2018 имајући у
виду да је АП важио до 2018. године, па би требало да је држава успела да реализује све активности. Како би се боље планирао следећи
циклус, било би потребно да се појасни које активности нису реализоване и због чега.
Циљ програмске активности/пројекта: Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна вр.

Циљна
вр.
у
2018.

Остварена
вр. у 2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

Број удружења која су за
циљане групе организовала
проценат КЉМП
30
30
30
округле
столове
и
конференције
Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је остварио циљане вредности од 30 удружења подржаних да организују округле столове
и конференције.
ПРЕПОРУКА: Из угла извештавања корисно би било да се укључи и информација о томе који су тачно догађаји у питању, које су циљне групе
биле обухваћене, број и профил учесника/ца, као и које су конкретно теме биле обухваћене и на који начин је то допринело спровођењу
антидискримационих политука. Уколико постоји овакав извештај, онда би у образложење било корисно доставити и линк где га је могуће
преузети. Из угла родне равноправности било би значајно да се наведе колико се удружења, од подржаних 30, бави питањима родне
равноправности.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Унапређење и заштита људских права у РС и извршавање обавеза преузетих ратификацијом основних међународних уговора о људским
правима, спречавање свих облика и посебних случајева дискриминације. Током извештајног периода КЉМП је координирала рад и
иступање државне делегације која је представила Извештај републике Србије у Трећем циклусу УПРа. Такође, у задатим роковима су
достављани извештаји о примени приоритетних препорука уговорних тела УН (Комитет за људска права и Комитет за укидање расне
дискриминације) као и Одговори на додатна питања Комитета за елиминисање дискриминације жена. Такође достављани су и извештаји
у оквиру специјалних процедура УН-а. У складу са обавезима према Конвенцији о спречавању мучења и нељудског или понижавајућег
поступања или кажњавања Савета Европе израђен је и извештај који садржи Коментаре Републике Србије на извештај Комитета за
спречевање мучења и нељудског или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT/cpt).
Програм
Програмска активност/пројекат
Одговорно лице

1001
0007

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Унапређење положаја националних мањина
др Сузана Пауновић, в.д. Директора
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Извршење
буџета
активности/пројекта:

програмске

Усвојен
буџет за
2018.
(у
000
РСД)

Текући буџет
за 2018.
(у
000 РСД)

Извршење
у
2018.
(у 000 РСД)

Проценат
извршења у
односу на
текући
буџет

276318
248902
90.08
276318
Циљ програмске активности/пројекта: Подршка раду националних савета националних мањина
Назив индикатора

Јединица
мере

Број регистрованих националних
број
савета

Извор
верификације

МДУЛС

Базна вр.

21

Циљна вр. у
2018.

21

Остварена
вр. у 2018.

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

23

Након одржаних
националне савете
2018.г. МДУЛС је
националних савета
нац.савета

избора за
у новембру
у Регистар
уписало 23

Циљ програмске активности/пројекта: Унапређење положаја и статуса Рома и Ромкиња у РС
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност
2018.

у

Остварена
вредност
у 2018.

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

Број удружења ангажованих за
спровођење обука на локалном број
КЉМП
30
30
30
нивоу
Коментар РОБ екперткиња: Буџетски корисник је остварио циљану вредност од 30 удружења која су била ангажована за спровоћење обука
у области запошљавања, образовања, становања, здравствене и социјалне заштите.
ПРЕПОРУКА: Из угла родне равноправности било би значајно да се извести да ли су међу основаним удружењима и она која се посебно
баве родном равноправношћу, односно женска удружења чланице женске ромске мреже.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Унапређење положаја националних мањина кроз подршку раду националних савета националних мањина и унапређење положаја Рома и
Ромкиња. Током извештајног периода редовно је праћен положај националних мањина кроз извештавање надлежним мониторинг телима.
Финансирање рада националних савета националних мањина вршено је редовно, осим финасирања рада Националног савета грчке
националне мањине, који је у блокади од септембра 2016. године. Положај националних мањина праћен је и кроз кварталне извештаје о
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спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина. У 2018. години израђена су и јавно представљена четири
извештаја. У погледу унапређења положаја Рома и Ромкиња, Канцеларија је 2018. години спровела конкурс путем кога је подржала пројекте
37 организација цивилног друштва, од којих је 30 реализовало обуке у јединицама локалне самоуправе. Пројекти су реализовани у области
запошљавања, образовања, становања, здравствене и социјалне заштите.

Канцеларија за сарадњу са медијима
Програм
Програмска активност/пројекат

2102
0016

Подршка раду Владе
Медијско праћење рада Владе

Циљ 1: Покривеност приоритета у НАП за родну равноправност текстовима на сајту Владе Републике Србије
Базна
година

Базна бр.

Циљна вр. у
2018.

Остварена вр.
у првих 6
месеци 2018.

Информације
од
значаја
за
покривеност приоритета у НАП за
родну равноправност текстовима на
сајту Владе Републике Србије.
Коментар:
Број
Извор верификације: Званични сајт
Владе
Републике
Србије
Образложење
напретка
у
остварењу циљне вредности

2016

5

35

37

Праћење
броја
текстова
и
учесталости појављивања теме
увођења
принципа
родне
равноправности
као
медијског
саджаја као и броја области у које је
уведена родна перспектива
Коментар:

2016

40

50

29

Назив индикатора

Јединица
мере

Број

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора
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Извор верификације: Званични сајт
Владе Републике Србије
Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је у оквиру циља премашио циљану вредност па је тако на сајту Владе Републике Србије
објављено 37 информација од значаја за покривеност приоритета у НАП за родну равноправност. Тиме се значајно повећала видљивост
усвојених родних политика (Стратегије и НАП-а). Препорука је да буџетски корисник на једном месту објави листу са линковима (а што би
могло да се онда дода у извештај), како би се омогућило да се ти текстови онда и квалитативно анализирају.
У оквиру другог индикатора недостају додатне информације зашто је дошло до одступања па је, од планираних 50, било 29 текстова што је
испод и базне вредности. Додатно, као и у претходном индикатору било би добро да се обезбеде линкови ка тим текстовима на једном
месту како би се и квалитативно обрадили. Важно је такође да буцетски корисник да и препоруку шта је неопходно да се ради како би се
реализовале циљане вредности.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
Програм
Стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва
Програмска активност/пројекат
7010 - ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ
Одговорно лице
Сања Атанасковић Опачић, руководитељка Групе за међународну сарадњу и европске интеграције
Циљ програмске активности/пројекта: Стварање услова за учешће организација цивилног друштва и других актера у програму Европа за
грађане и грађанке
Назив индикатора

Број
организација
цивилног
друштва,
јединица
локалне
самоуправе и других потенцијалних
учесника који су присуствовали
обукама посвећеним представљању
Програма "Европа за грађане и
грађанке"

Јединица
мере

Број
организа
ција
цивилног
друштва

Извор
верификације

Базна
вр.

Извештај
о
раду
0
Канцеларије

Циљна
вр.
у
2018.

300

Остварена
вр. у 2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

540

У
циљу
информисања
што
шире
заинтересоване јавности о могућностима и
начинима учешћа у Програму, Канцеларија
је током 2018. године спровела низ
промотивних активности у пет градова и
општина у Србији уз учешће преко 540
представника
организација
цивилног
друштва, јединица локалне самоуправе,
културних, образовних и других институција.
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Број организација цивилног друштва
које су
присуствовале обукама
посвећеним
представљању
програма и смерница за учешће у
Програму "Европа за грађане"

Бр.
женских
Извештај
о
организа раду
0
ција
на Канцеларије
обукама

10

10

Канцеларија је током 2018. године спровела
низ промотивних активности у пет градова и
општина у Србији уз учешће преко 540
представника
организација
цивилног
друштва, јединица локалне самоуправе,
културних, образовних и других институција
на којима је присуствовале и бројне женске
организације.

Обезбеђена средства за учешће у
Буџет
Обезбеђе
Програму "Европа за грађане и
Републике
да
да
да
Средства су обезбеђена.
на
грађанке" у буџету Реп.Србије
Србије
средства
(да/ не)
Коментар РОБ екпсерткиња: Буџетски корисник је остварио циљану вредност.
Препорука: Корисно би било да се уз извештај достави и линк ка списку женских организација које су учествовале у обукама.
Циљ програмске активности/пројекта: Повећано учешће организација цивилног друштва и других актера у Програму Европа за грађане и
грађанке
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вр.

Број
Број одобрених пројеката у оквиру
одобрени
Програма "Европа за грађане и
х
грађанке" чији су носиоци из Србије
пројеката

Извештај
о
раду
Канцеларије
0
Извештај
о
резулттим
Програма

Број
Број поднетих предлога пројеката из
поднетих
Србије у оквиру Програма "Европа за
предлога
грађане и грађанке"
пројеката

Извештај
о
раду
Канцеларије
0
Извештај
о
резулттим
Програма

Циљна
вр.
у
2018.

7

50

Остварена
вр. у 2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

7

У току 2018. године одобрено је 7 прojeкaтa
укупне врeднoсти 480.520 евра, што
вишеструко премашује вредност годишње
контрибуције, а 69 oргaнизaциjа цивилног
друштва, jeдиница лoкaлнe сaмoупрaвe и
институција из Србиje имajу пaртнeрски
стaтус нa oдoбрeним прojeктимa.

52

52 oргaнизaциja, институциja и jeдиницa
лoкaлнe сaмoупрaвe из Србиje je
aплицирaлo кao нoсиoци прojeкaтa у два
позива током 2018. године.
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Препорука: Из угла родне равноправности било би корисно да се уз извештај достави и линк ка извештају или списку организација и пројеката
који су поднети.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Током 2018. године Канцеларија је наставила активно да промовише учешће актера из Србије у ЕУ програму „Европа за грађане и грађанке”.
Организовани су промотивни догађаји у 5 градова и општина у различитим деловима Србије, са преко 540 учесника. Канцеларија је такође
пружала подршку заинтересованима у припреми пројектне апликације, као и у проналажењу партнера из иностранства. У два позива за
подношење предлога пројеката, затворених у марту и септембру 2018. године, одобрено је укупно 7 пројеката са носиоцима из Србије, док
69 ОЦД, јединица локалне самоуправе и институција има статус партнера на пројектима носилаца из других држава. Укупна вредност
одобрених пројеката из Србије је 480.520,00 евра евра, док годишња контрибуција за учешће у програму износи 55.000,oo евра. Контрибуција
за 2018. годину је обезбеђена у будџету за 2018. и правовремено уплаћена.

Министарство рударства и енергетике
ПРОГРАМ 0501- Планирање и спровођење енергетске политике
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 - Eлектроенергетикa, нафтa и природни гас и системи даљинског грејања
Циљ 2: Спречавање сиве економије и праћење рада енергетских субјеката и праћење рада привредних субјеката који користе опрему под
притиском
Циљ програмске активности/пројекта: Спречавање сиве економије и праћење рада енергетских субјеката и праћење рада привредних
субјеката који користе опрему под притиском
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вр.

Циљна
вр.
у
2018.

Остварен
а вр. у
2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

Број учесница стручних обука за
вршење надзора у секторима број
МРЕ
1
3
1
Електроенергетика и Нафта и гас
Коментар РОБ екперткиња: Буџетски корисник је није остварио дефинисани циљ, с обзиром да је само 1 жена учествовала на стручној обуци.
Недостаје образложење за то одступање, као и препорука које би активности требало урадити да се смањи родни јаз у овом сектору.
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Управа за аграрна плаћања
Програм
0103
Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
Министар Бранислав Недимовић
Одговорно лице
Циљ програмске активности/пројекта: Унапређење стања основних средстава пољопривредних газдинстава која се баве примарном
пољопривредном производњом
Циљна вр. у Остварена вр. у Образложење одступања остварене од циљне
Јединица
Назив индикатора
Базна вр.
мере
2018.
вредности индикатора
2018.
1. Удео инвестиција у прерађивачке
Реализација ИПАРД програма је започела у
капацитете подржаних газдинстава у
2018. години.
%
0
20
0
укупним инвестицијама
Извор верификације: УАП
2. Удео инвестиција у физичку
Реализација ИПАРД програма је започела у
имовину подржаних газдинстава у
2018. години.
%
0
35
0
укупним инвестицијама
Извор верификације: УАП
3. Удео учешћа жена као носиоца
Реализација ИПАРД програма је започела у
газдинстава у укупној вредности
2018. години.
инвестиција
у
прерађивачке %
0
35
15.6
капацитете
Извор верификације: УАП
4. Удео учешћа жена као носиоца
Реализација ИПАРД програма је започела у
газдинстава у укупној вредности
2018. години.
%
0
35
15.6
инвестиција у физичку имовину
Извор верификације: УАП
Коментар РОБ експерткиња: Није сасвим јасно из ког разлога буџетски корисник није известио по свим индикаторима у окиву програмске
активности Унапређење стања основних средстава пољопривредних газдинстава која се баве примарном пољопривредном производњом.
У оквиру РОБ индикатора бр 3. остварен је значајно мањи удео учешћа жена као носиоца газдинстава у укупној вредности инвестиција у
прерађивачке капацитете (15.6 % у односу на планираних 35%). Недостаје детаљније образложење за одступање од циљане вредности те
препорука како да се затвори родни јаз где је број РПГ који учествују а где су носиоци жене нижи и у односу на њихов % у укупном броју РРП
а који износи приближно 24%.

18

Препорука: Из угла родне равноправности, али и бољег сагледавања на који начин су утрошена средства у оквиру ове буџетске линије, било
би корисно да се направи детаљнији извештај који би укључио информације и о регионалној распоређености подржаних РПГ, намени
средстава и врсти пољопривредне делатности пошто Управа располаже овим подацима. Додатно, требало би утврдити родни јаз како би у
будућности могло да се планира како да се подрже активности жена у пољопривреди, а за шта је неопходна родна анализа подстицаја.
Поред удела у броју подржаних РПГ требало би обавезно пратити и удео у укупно одбреним средствима у оквиру програма.

Народна скупштина
Програм:
Сектор:
Одговорно лице:

2101

Програмска активност: 0001
Одговорно лице:
Опис програмске активности:

Политички систем
Срђан Смиљанић - генерални секретар Народне
скупштине
Вршење посланичке функције
Срђан Смиљанић - генерални секретар Народне
скупштине
Програмска активност се односи на послове вршења функције народног посланика. То подразумева
предлагање закона и других аката, предлагање аутентичних тумачења закона, подношењу амандмана
на предлоге закона и других аката, учествовање у расправи и одлучивању о предлогу закона и других
аката, учествовању у подношењу предлога за расписивање референдума, подношењу предлога за
образовање комисије или анкетног одбора, постављању посланичких питања и друге активности из
описа послова народног посланика.

У току 2018. године Народна скупштина је обављала послове без значајних одступања на обим и
Образложење
спровођења
динамику предвиђену годишњим планом.
програмске активности у години
извештавања:
Циљ 1: Спровођење законодавне и контролне функције.
Назив индикатора

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вр.

Циљна
вр.
у
2018.

Остварена
вр. у 2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора
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Проценат разматраних предлога
До датума састављања извештаја није
закона на седницама Народне
формирано радно тело које би пратило и
скупштине који садрже: а) родну
анализирало наведене показатеље учинка.
анализу, б) фискалну анализу и ц) Проценат 2017
0%
5%
/
анализу са аспекта људских права, у
односу на укупан број донетих
закона је 5%
Народна скупштина је надлежна да
позива чланове Владе на седницу
народне скупштине на којој се
Опис
2017
ДА
ДА
ДА
постављају посланичка питања или
питања у вези са актуелном темом:
Да / Не
Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник није известио по првом индикатору а недостаје образложење који је разлог. Могуће је да не
постоји системско решење како би се овај податак пратио, па је неопходно да се ова препрека отклони у наредном периоду. Препорука је да
се индикатор раздвоји на 3 индикатора пошто се прате три различите вредности (родна анализа, фискална анализа и анализа из аспекта
људских права). Даље, било би важно ускладити овај индикатор са новим Законом о планском систему ,пошто би циљана вредност требала
да буде далеко већа тј. 100%, имајући у виду да би по овом закону сви предлози упућени НСРС требало да садрже поменуте анализе. Само на
тај начин могло би да се прати у којој мери се тај пропис поштује, па би и сам индикатор био кориснији од постојећег сада дефинисаног.
Програмска активност:
Одговорно лице:
Опис програмске активности:

0003 - Стручна и административно - техничка подршка раду посланика
Срђан Смиљанић - генерални секретар Народне
скупштине
У оквиру ове програмске активности обављају се разноврсни послови који обухватају: анализу закона,
предлога закона и других аката из делокруга рада скупштинских одбора; припрему и организовање
седница радних тела, израду извештаја и давање стручних мишљења у вези са питањима која
разматрају радна тела; припрему амандмана на предлоге закона, друхих прописа и општих аката за
потребе одбора; стручну и административну подршку народним посланицима (припрема и стручна
обрада амандмана који се подносе на предлоге закона и других аката, пружање стручне помоћи
народним посланицима у вези са применом важећих прописа и применом Пословника и других аката
Народне скупштине) и други послови.
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Образложење
спровођења Народна скупштина је у току 2018. године обављала послове без значајних одступања на обим и
програмске активности у години динамику предвиђену годишњим планом.
извештавања:
Циљ 1: Обезбеђивање континуираног развоја Службе, отвореност за увођење савремених технологија, јачање одговорности запослених у
Служби у циљу благовременог и квалитетног обављања послова и стварање основа за стално стручно усавршавање и напредовање запослених
у Служби, сагласно потребама и могућностима Народне скупштине.
Назив индикатора

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вр.

Циљна
вр.
у
2018.

Остварена
вр. у 2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

Израда родне анализе кадровских Опис
2017
ДА
ДА
ДА
поенцијала: Да / Не
Коментар:
Извор верификације: Одељење за
људске ресурсе
Назив: Информације о раду Народне Опис
2017
ДА
ДА
ДА
скупштине
постављају
се
континуирано на интернет страници:
Да / Не
Коментар:
Извор верификације: Одељење за
односе с јавношћу
Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је известио да је остварена циљана вредност односно да је израђена родна анализа. Било би
значајно да се ова анализа учини доступном за квалитативну анализу. Такође важно је да се нагласи шта је резултат родне анализе и на којим
ће препорукама буџетски корисник радити на наредном периоду у оквиру РОБ-а.

Пројекат:
Одговорно лице:

4001 - Избори за чланове националних савета
националних мањина 2018
Срђан Смиљанић - секретар Републичке изборне
комисије
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Опис пројекта:

У поступку спровођења избора за чланове националних савета националних мањина, Републичка
изборна комисија извршава овлашћења и обавезе утврђене Законом о националним саветима
националних мањина и Законом о избору народних посланика и стара се да поступак избора протекне
у складу са законом.

Образложење спровођења пројекта Реализацију овог пројекта у 2018. години, Републичка изборна комисија обавила је без одступања на
у години извештавања:
обим и динамику предвиђену годишњим планом. Због неправилности у изборном процесу на 2.
бирачка места, избори за чланове националних савета националних мањина су поништени.
Поновљени избори су одржани 4. новембра 2018. године. Поновљени избори нису имали као
последицу одступања у односу на планирана средства у оквиру овог пројекта.
Време трајања:
2018. година
Циљ 1: Спроведени избори за чланове националних савета националних мањина у складу са законом.
Назив индикатора

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вр.

Циљна
вр.
у
2018.

Остварена
вр. у 2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

Назив: Проценат решених приговора
на ток изборног процеса у односу на
укупан број поднетих приговора. Проценат 2018
0%
100%
100%
Коментар: Извор верификације:
Републичка изборна комисија
Назив: Стопа жена чланова и
заменика чланова бирачких одбора
у односу на укупан број чланова
бирачких одбора.
Проценат 2018
0%
37%
37.15%
Коментар:
Извор верификације: Републичка
изборна комисија
Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је остварио циљ од 37% жена чланова и заменика чланова бирачких одбора у односу на
укупан број чланова. Препорука је да буџетски корисник повећава циљану вредност до остварења пуне равноправности у складу са намером
законодавца да се у области родне равноправности постиже континуирани напредак.
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Републички секретаријат за јавне политике
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Извршење
буџета
активности/пројекта:

610
6

програмске

Усвојен
буџет за
2018.
(у
000
РСД)

Развој система јавних политика
Управљање квалитетом јавних политика
Бојана Тошић
Текући
буџет за
2018.
(у 000 РСД)

Извршењ
е у 2018.
(у
000
РСД)

%
извршења у
односу на
текући
буџет

30994
26417
85.23%
30994
Циљ програмске активности 1: Успостављање ефикасног система за управљање јавним политикама на бази анализе кључних ефеката јавних
политика-економских, друштвених (укључујући и анализу на родну равноправност), административних и институционалних, као и ефеката на
животну средину
Назив индикатора

Јединица
мере

Учешће броја предлога стратегија
и акционих планова усаглашених
са усвојеном методологијом за
управљање системом јавних
политика у укупном броју
предложених
стратегија
и
акционих
планова који су
достављени РСЈП на мишљења на %
годишњем нивоу (укључујући и
њихову
усаглашеност
са
захтевима за израду адекватне
анализе
кључних
ефекатаекономских,
друштвених
(укључујући анализу ефеката на
родну
равноправност),

Извор
верифика
ције

Базна вр.

Извештај
о
раду
РСЈП, Сл. 0
Гласник
РС

Циљна вр. у
2018.
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Остварена
вр. у 2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

44,8

Уредба о методологији управљања јавним
политикама, анализи ефеката јавних
политика
и
прописа
и
садржају
појединачних докумената јавних политика
која је саставни део пакета прописа о
систему планирања у Републици Србији је
усвојена крајем јануара 2019. и ступила на
снагу 08. фебруара 2019. ("Службени
Гласник РС " бр. 8/2019-79). РСЈП у свом
раду примењује решења заснована на
примени међународних стандарда и
правила и примерима добре праксе. Од 29
докумената јавне политике достављених на
мишљење РСЈП, 13 је усаглашено са
методологијом у задовољавајућој мери.
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административних
и
институционалних, као и ефеката
на животну средину.

Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је премашио циљану вредност па је тако 44,8% докумената јавне политике достављених РСЈП
усаглашено са методологијом у задовољавајућој мери. Из образложења није сасвим прецизно дефинисано шта значи у задовољавајућој мери,
и да ли свих 13 докумената који су оцењени на тај начин садрже све елементе, укључујући и анализу ефеката на родну равноправност.
Препорука: Имајућу у виду да се за интеграцију питања родне равноправности тек граде капацитети, било би корисно да се на једном месту
обједине све анализе, односно да се учине лако доступним за квалитативну анализу од стране институционалних механизама за родну
равноправност и независних експерткиња/експерата.
Циљ програмске активности 2: Унапређење аналитичких капацитета у оквиру органа државне управе за управљање системом јавних политика
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верифика
ције

Базна вр.

Циљна вр. у
2018.

Остварена
вр. у 2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

Број
обучених
државних
Индикатор је испуњен, тј. обучено је 19
службеника за обављање послова
Извештај
државних службеника више него што је
управљања јавним политикама и ком
о
раду 90
120
139
било утврђено циљном вредношћу за 2018.
аналиту ефеката јавних политика и
РСЈП
годину.
прописа.
Коментар РОБ експерткиња: Важно је да се наведе и да ли су ове обуке укључиле и обуку из анализе ефеката планираних јавних политика и
на родну равноправност. Препорука је да буџетски корисник индикатор прикаже и по полу.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
У вези са реализацијом индикатора који се односи на "Број обучених државних службеника за обављање послова управљања јавним
политикама и анализу ефеката јавних политика и прописа", РСЈП је у сарадњи са НАПА-ом, спровео обуке на следеће теме: Анализа ефеката
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прописа – пут до квалитетних прописа, Јачање аналитичких вештина, Јавне политике - креирање, спровођење и анализа ефеката, Управљање
јавним политикама, Израда докумената јавних политика и Праћење спровођења и вредновање у процесу управљања јавним политикама. На
наведеним обукама обучено је укупно 139 државних службеника.

Републички завод за статистику
Програм
Програмска активност/пројекат
Одговорно лице

Извршење
буџета
активности/пројекта:

програмске

611
0001
Усвојен
буџет за
2018.
(у 000 РСД)

Израда резултата званичне статистике
Демографија и друштвене статистике
Снежана Лакчевић
Текући буџет
за 2018.
(у
000 РСД)

Изврше
ње
у
2018.
(у 000
РСД)

%
извршења у
односу на
текући
буџет

50,877,00
45,571, 89%
0
50,877,000
178
Циљ програмске активности/пројекта: Повећање броја индикатора према полу који се односе на ПА Демографија и друштвене статистике у
односу на укупан број индикатора
Назив индикатора

Јединица
мере

Број индикатора који се односе на
лица, а који су приказани према број
полу

Извор
верификације

Базна
вр.

Циљна вр. у
2018.

Остварена
вр. у 2018.

База
дисеминациј
е података

108/12
0

111

142

Образложење одступања остварене од
циљне вредности индикатора

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Стратешки циљ у области друштвених статистика је унапређење садржаја података о становништву, образовању, култури, здравству,
инвалидитету, правосудној и родној статистици, личној потрошњи, неједнакостима у расподели дохотка, сиромаштву, социјалној кохезији и
заштити који су неопходни за праћење стандарда и услова живота, квалитета живота, као и социјалне и здравствене заштите. У Сектору
друштвених статистика сва истраживања која су дефинисана Уредбом о утврђивању појединих статистичких истраживања за 2018. годину
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спроведена су у планираним оквирима. Представници Сектора активно су учествовали на конференцијама, скуповима и радионицама како у
земљи тако и у иностранству: Почетком године формиран је Tим за спровођење пројекта „Истраживање вишеструких показатеља – MICS
2019“ које се у сарадњи са UNICEF-ом и UNFPA, спроводи по шести пут у Републици Србији, као и Тим за спровођење Истраживања о здрављу
становништва (ЕHIS, 2019).- Представници сектора водили су пројекат у оквиру IPA 2015 (Pilot project 7.2 Sustainable Development Goal (SDGs)
indicators); Представници Сектора активно су учествовали у развоју сета индикатора Циљева одрживог развоја (SDG), као и у развоју сета
индикатора
за
обрачун
Индекса
родне
равноправности.
У првој половини године активности су биле усмерене на припреме Пописа становништва домаћинстава и станова 2021. и на увођење
статистичких истраживања о азилантима, боравишним дозволама и илегалним миграцијама ( у складу са Регулативом 862/2007).
Интензивиране су методолошко-организационе припреме Пописа 2021. укључујући и припреме Пробног пописа 2019. чије је финансирање
обезбеђено у оквиру програма ИПА 2015 МБ; припремљени су основни упитници у папирној и електронској форми, изабран је узорак од 260
пописних кругова; припремају се методолошка упутства, шифарниции други инструменти; започете су активности на припреми предлога
нацрта Закона о попису 2021. године. У склопу припрема Пописа 2021, у организацији РЗС-а , у Београду је 22. и 23. маја 2018. одржано стручно
Саветовање "У сусрет Попису 2021". Циљ Саветовања била је промоција пописа као најкомплекснијег статистичког истраживања чија
успешност у великој мери зависи од подршке националних и међународних организација и институција, као и најшире друштвене заједнице.
Саветовању је присуствовало више од 100 учесника из земље и из иностранства.
У оквиру пројекта ИПА 2018 програма поред два пописа (Попис становништва и Попис пољопривреде) спроводе се и два велика истраживања.
МИКС истраживање вишеструких показатеља и Ехис истраживање - Истраживање здравља становништва Србије у 2019. години. У току 2018.
године извршена је израда протокола истраживања и дефинисање основних методолошких поставки истраживања која се односе на
здравственостање популације, коришћење здравствене заштите, детерминанте здравњља и основна антрополошка мерења. Токомк 2018.
године започете су активности на припреми узорачког оквира неопходног за спровођење истраживања као и активности на изради апликације
и развоја дизајна апликације и развоја информационог система програмирања и тестирања апликација (CAPI). У 2018. години планирана су
средства за одржавање инструктаже и ажурирање терена, међутим с обзиром да се истраживање спроводи у другој половини 2019. одлучено
је да се ове активности спроведу у 2019. години због чега су средства остала неутрошена.
Крајем јуна објављени су коначни резултати статистичких истраживања о рођеним и умрлим лицима, закљученим и разведеним браковима
и унутрашњим миграцијама у 2017. години. У сарадњи са Министарством правде, успостављени су електронски обрасци за разведене бракове
у 2018. години.Током прве половине 2018. године реализовано је ванредно истраживање о миграцијама студената, које је Кабинет министра
без портфеља задуженог за демографију и популациону политику организовао у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког
развоја и Републичким заводом за статистику. Истраживање је спроведено с циљем да се обезбеде поуздани подаци који ће се користити за
планирање активности и креирање конкретних механизама и мера који ће допринети стварању повољног амбијента за младе да остану у
Србији, односно да се након завршетка студијских програма у иностранству врате у земљу. Према Плану статистичких истраживања за 2018.
годину, спроводи се истраживање „Анкета о потрошњи домаћинстава“ (АПД). За првих шест месеци 2018. године, резултати су објављивани
у роковима који су дефинисани у Календару публикација за 2018. годину. Такође у периоду од 7. маја до 30. јула спроведена је "Анкета о
приходима и условима живота" (СИЛК ). Крајем године објављени су резултати за "Анкету о приходима и условима живота" као и ревидирани
подаци за израчунавање индикатора за 2014, 2015 и 2016. годину.
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У области статистике основног, средњег и високог образовања спроведена су редовна годишња истраживања и објављене су публикације. У
области статистике науке спроведена су редовна годишња истраживања о научноистраживачкој делатности и о укупним буџетским
издвајањима за научноистраживачку и развојну делатност (ИР). Добијени детаљни национални показатељи послатису Евростату путем SDMXа. С обзиром на упућеност Одсека на мултидисциплинарне индикаторе и на обавезе чланова групе према Координационом телу за
равноправност полова, Савету за права детета, Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва итд, бројне активности Одсека у првих
шест месеци 2018. године биле су усмерене на учествовање у заједничким активностима и на сарадњу са набројаним телима Владе Републике
Србије.
Коментар РОб експерткиња: У оквиру циља Повећање броја индикатора према полу који се односе на ПА Демографија и друштвене
статистике у односу на укупан број индикатора буџетски корисник је премашио циљану вредност, па је тако број индикатора који су сада
доступни и по полу 142 (планирано је 111). Родна статистика је од пресудног значаја за унапређење родне равноправности и боље планирање
политика и мера за затварање родног јаза.
Препорука: Било би корисно да буџетски корисник на вебсајту РЗС постави линк који би директно водио до листе свих индикатора доступних
по полу, да о томе обавести друге институције којима можда није позната та промена, а чиме би се квалитативно побољшало даље планирање.
Буџетки корисник би требало да укључи податке по новодоступним индикаторима у следећу публикацију Жене и мушкарци у Републици
Србији.
Циљ програмске активности/пројекта: Повећање броја индикатора према полу који се односе на ПА Пословне статистике у односу на укупан
број индикатора
Назив индикатора

Јединица
мере

Број индикатора који се
односе на лица, а који су број
приказани према полу

Извор
верификације

База
дисеминације
података

Базна вр.

4/10

Циљна
вр. у 2018.

6

Остварена
вр. у 2018.

Образложење одступања остварене од
циљне вредности индикатора

15

Повећан је број индикатора због
сређивања нове дисеминационе базе
за потребе увођења новог сајта РЗС-а

Коментар РОб експерткиња: У оквиру циља Повећање броја индикатора према полу који се односе на ПА Пословне статистике у односу
на укупан број индикатора буџетски корисник је премашио циљану вредност, па је тако број индикатора који су сада доступни и по полу 15
(планирано је 6). Родна статисика је од пресудног значаја за унапређење родне равноправности и боље планирање политика и мера за
затварање родног јаза.
Препорука: Било би корисно да буџетски корисник на вебсајту РЗС постави линк који би директно водио до листе свих индикатора доступних
по полу, да о томе обавести друге институције којима можда није позната та промена а чиме би се квалитативно побољшало даље планирање.
Буџетки корисник би требало да укључи податке по новодоступним индикаторима у следећу публикацију Жене и мушкарци у Републици
Србији.
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И даље велики проблем представља доступност података о предузећима и пословању предузећа, разврстаних по полу оснивача, а што је
препознато и у Стратегији за МССП у Републици Србији. Било би значајно да се РЗС, Министартсво привреде са Агенцијом за привредне
регистре и Координационо тело за родну равноправност заједнички договоре о неопходним корацима како би се овај проблем системски
решио.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
У 2018. години Сектор пословних статистика је спроводио активности на реализацији Плана званичне статистике за 2018. годину. Сва
статистичка истраживања и остале активности у оквиру пословних статистика реализоване су у предвиђеним роковима и уз висок ниво
квалитета. Све планиране публикације припремљене су и објављене на веб сајту Завода у складу са Планом публиковања. Редовно је вршено
и ажурирање база података на веб страници Завода, као и ажурирање методолошких садржаја. Методолошке и развојне активности у Сектору
пословних статистика усмерене су ка даљој хармонизацији статистичког система са међународним, пре свега европском статистичким
стандардима.
У првој половини 2018. године, Сектор пословних статистика остварио је значајно учешће у међународној сарадњи, како са међународним
статистичким институцијама, пре свега Евростатом, тако и билатерално са појединим националним статистичким институтима. Активности су
се одвијале у оквиру реализације пројеката међународне сарадње, као и учешћем на међународним конференцијама, састанцима и другим
активностима.
Такође, успостављена сарадња са значајним бројем републичких и других органа и организација. Сарадња се одвијала у правцу већег
коришћења административних извора података у статистичке сврхе, као и у правцу разматрања потреба различитих органа за статистичким
подацима. Остварена је и сарадња са осталим одговорним произвођачима званичне статистике у циљу унапређења заједничких резултата у
систему
званичне
статистике.
Током првих шест месеци у 2018. године настављена је сарадња са даваоцима статистичких података и разматрању могућности за смањење
оптерећења извештајних јединица. Сарадња са корисницима података се одвијала у процесу обезбеђивања података по посебним захтевима
најширег круга заинтересованих државних органа, пословних субјеката, научним и образовним институција, медија и грађана. Реализовани
су и различити облици обуке запослених у циљу стицања нових знања и вештина неопходних за квалитетну продукцију статистичких података.
У оквиру статистике индустије примењени су нови пондери за обрачун индекса индустријске производње. У сарањи са Министарством
рударства и енергетике настављене су активности у вези потпуне имплементације „Уредбе о методологији прикупљања и обраде података и
обрачуну просечног дневног нето увоза, просечне дневне потрошње и количина обавезних резерви нафте и деривата нафте“. Од јануара 2018.
године од Агенције за привреднe регистre преузимају се подаци о издатим грађевинским дозволама и решењима за градњу из базе
Централне евиденције обједињених процедура.
Почетком
2018. године интензивно се радило на анализи и обради података из евиденције Пореске управе (образац ППП-ПД), у циљу преласка на нов
извор података за израчунавање просечних зарада. Ова промена је подразумевала укидање Месечног истраживања о зарадама (РАД-
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1).Такође је написана нова методологија о просечним зарадама, креирано је ново саопштење и припремљени су нови индикатори за
дисеминациону базу. У циљу припреме за РАД-1/Г истраживање, направљен је нов образац и договорено је да се ово истраживање спроводи
заједно са годишњим истраживањем СПР-а о локалним јединицама, како би се додатно растеретиле извештајне јединице. Спроведена су
редовна статистичка истраживања: континуирано истраживање Анкета о радној снази и месечно истраживање о регистрованој запослености.
Завршен је рад на Истраживању о трошковима рада, које се спроводи у четворогодишњој динамици.Од 2018. године, индекс трошкова рада,
као и индикатори о кретању зарада и часова рада из области краткорочних статистика такође се добијају из административних извора,
односно из евиденција Пореске управе. Настављен је рад на развоју ИСТ апликације за унос података из Анкете о радној снази. Креирана је
ИСТ апликација за ажурирање Дисеминационе базе из области Анкете о радној снази. Настављен је рад на развоју ИСТ апликације за обраду
података о зарадама добијених из евиденције Пореске управе. Такође је, услед промене извора података, прилагођена ИСТ апликације за
истраживање о индексу трошкова рада. Прилагођена је и обрада података у циљу добијања индикатора о кретању зарада и часова рада из
области краткорочних статистика. У оквиру одсека статистике спољне трговине, одсека структурних пословних статистика, групе за статистику
саобраћаја, групе за животну средину и групе за статистику употребе ИКТ као и групе за животну средину извршене су све активности у
планираним роковима предвиђеним Планом истраживања и Календаром публиковања за 2018. годину.

Управа за извршење кривичних санкција
Програм
Програмска
активност/пројекат
Одговорно лице

Извршење буџета програмске
активности/пројекта:

1607

Управљање извршењем кривичних санкција

0004

Обуке за упошљавање жена лишених слободе
др Милан Стевовић, Дејан Царевић

Усвојен
буџет за
2018.
(у 000
РСД)

Текући
буџет за
2018.
(у 000 РСД)

Извршење у
2018.
000 РСД)

(у

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет

130
130
0
0.00
Циљ програмске активности/пројекта: Унапређење знања и вештина жена у популацији лица лишених слободе
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна вр.

Циљна вр. у
2018.

Остварена
вр. у 2018.

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора
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Број издатих сертификата у број
односу на укупан број
полазница које су прошле
обуку

годишњи
0
0
застој у реализацији изградње
извештај
објеката,
што
условљава
Управе
за
немогућност монтирања опреме за
извршење
едукацију, а самим тим и саме
кривичних
обуке
санкција
Циљ програмске активности/пројекта: Унапређење знања и вештина жена у популацији лица лишених слободе
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна вредност

Циљна
вредност
2018.

у

Остварена
вредност
у 2018.

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

годишњи
застој у реализацији изградње
извештај
Субјективни
доживљај
о
објеката,
што
условљава
Управе
за
стеченом знању и вештинама број
0
0
немогућност монтирања опреме за
извршење
кроз едукацију у установама
едукацију, а самим тим и саме
кривичних
обуке
санкција
Коментар РОБ екперткиња: Буџетски корисник није остварио циљану вредност у оквиру циља Унапређење знања и вештина жена у
популацији лица лишених слободе, с обзиром да касни реконструкција објекта у којем ће бити постављена набављена опрема. Међутим за
свеоукупно побољшање квалитета живота жена лишених слободе по повратку у друштво од великог је значаја што је овај циљ дефинисан и
потребно је да остане у буџету и у будућности, а да се разноврсност обука повећава чим се створе и технички услови, односно заврши
реновирање затворске јединице у којој су смештене жене.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Родна анализа буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности на основу стручног усавршавања
жена у укупној популацији лица лишених слободе.

Министарство здравља
Програм

1802
30

Програмска
активност/пројекат
Одговорно лице

оо10

Извршење буџета програмске
активности/пројекта:

Усвојен
буџет
за
2018.
(у 000 РСД)

др Весна Књегињић
Текући буџет за
2018.
(у 000
РСД)

Извршење
2018.
000 РСД)

у
(у

Проценат
извршења у
односу
на
текући буџет

Унапређење
доступности
здравствене заштите ромској 39,650,000 39,650,000
37,185,209
93.78%
популацији
Циљ програмске активности/пројекта: Унапређење здравља деце ромске националности
Назив индикатора

Јединица
мере

Број деце узраста од 0 до 15
година
обухваћене број
вакцинацијом

Извор
верификације

Базна вредност

извештај из
базе података
5000
здравствених
медијаторки

Циљна
вредност
2018.

у

6000

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

5650

извештај из
базе података
3000
4500
4480
здравствених
медијаторки
Коментар РОб екперткиња: Буџетски корисник је остварио мање од зацртаних вредности, али више од базне па је у том смислу остварено
побољшање (5650 деце ромске националности обухваћено је вакцинацијом, а 4480 систематским прегледом). Било би значајно да буџетски
корисник извести зашто је дошло до одступања, а да би се заиста сагледао резултат, било би важно да је познат укупан број деце која би
требало да буду обухваћена вакцинацијом.
Циљ програмске активности/пројекта: Унапређење здравља жена ромске националности
Број деце узраста од 0 до 15
година
обухваћених број
систематским прегледом

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна вредност

Циљна
вредност
2018.

у

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора
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извештај из
%
жена
обухваћених
базе података
%
30
40
39
превентивним прегледима
здравствених
медијаторки
извештај из
%
жена
обухваћених
базе података
систематским прегледом код %
25
35
34
здравствених
гинеколога
медијаторки
Коментар РОб експерткиња: У оквиру циља Унапређење здравља жена ромске националности превентивним прегледима и систематским
прегледом код гинеколофа је обухваћено мање жена од планираног. Похвално је што је обухват повећан у односу на базне вредности, иако
је нешто мало испод циљане вредности. Потребно је наставити са активностима и повећавати циљани постотак како би се унапредило
здравље ове врло рањиве групе.
Препорука: У извештају би требало приказати апсолутне бројеве као и укупан број жена, како би се заиста могло оценити у којој је мери овај
резултат допринео значајно побољшању здравља и које је све активности потребно даље планирати како би се ситуација сасвим поправила.
Овај програм указује на велики значај здравствених медијаторки, као и да је потребно да се њихов статус ојача.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Улога здравствених медијаторки је да воде евиденцију о здравственом стању житеља неформалних насеља, да раде са њима на подизању
свести о неопходности вакцинације деце, као и значају правилне исхране и хигијенских навика. Здравствене медијаторке треба да обезбеде
бољи увид здравствених установа у стање ових насеља, а да житељима укажу на значај правовременог јављања лекару. Здравствена
медијаторка није здравствени радник (лекар, медицинска сестра), она повезује здравствени систем и грађане неформалних насеља. Током
2018. године медијаторке су оствариле велики број посета ромским породицама и помогле припадницима ромске националне мањине да
остваре бројна права из здравственог осигурања.
Програм
1809
Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења
др Весна Књегињић
Одговорно лице
Циљ програма: Смањење стопе умирања од водећих хроничних незаразних болести
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна вредност

Циљна
вредност
2018.

у

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора
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Институт
за
јавно здравље
% умрлих мушкараца и жена
Србије
"др
од
кардиоваскуларних %
57
50
52
Милан
болести
Јовановић
Батут"
Институт
за
јавно здравље
% умрлих мушкараца и жена
Србије
"др
%
21
19
20
од малигних тумора
Милан
Јовановић
Батут"
Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник није образложио одступање. Имајући у виду да је циљ смањење стопе умирања сваки
проценат је важан и потребно је да се на ово обрати посебна пажња. Из угла родне равноправности, важно је да буџетски корисник посебно
води статистику подељену по полу, због тога што жене и мушкарци имају различите потребе и проблеме, када је у питању здравље.
Образложење спровођења програма у години извештавања:
У току 2018. године у оквиру програма "Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења" спровођене су бројне активности у
циљу унапређења здравља и спречавању настанка обољења. Мрежа здравствених установа је, између осталог, спроводила едукације
становништва у вези са здравим стиловима живота, спречавању настанка водећих хроничних незаразних болести, итд,.
Програм

1809

Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења

Програмска
активност/пројекат

ооо2

Подршка активностима здравствених установа у области онколошке здравствене заштите

Одговорно лице
Извршење буџета програмске
активности/пројекта:

др Весна Књегињић
Усвојен
буџет
за
2018.
(у 000 РСД)

Подршка
активностима
здравствених
установа
у
9,001,000
области
онколошке
здравствене заштите

Текући буџет за
2018.
(у 000
РСД)

Извршење
2018.
000 РСД)

8,401,000

755,847

у
(у

Проценат
извршења у
односу
на
текући буџет

9.00%
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Циљ програмске активности/пројекта: Јачање капацитета здравствених радника у области скрининга
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна вредност

Циљна
вредност
2018.

у

Остварена
вредност у
2018.

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора

Извештај
Број едукованих радиолога
број
министарства 20
30
28
здравља
Циљ програмске активности/пројекта:смањење морбидитета и морталитета од водећих онколошких болести
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна вредност

Циљна
вредност
2018.

у

Остварена
вредност у
2018.

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора

Извештај ИЗЈЗ
Србије
"др
Милан
10
25
22
Јовановић
Батут"
Извештај ИЗЈЗ
% мушкараца и жена узраста
Србије
"др
од 50 и 74 година обухваћених %
Милан
10
40
35
превентивним
прегледима
Јовановић
дебелог црева
Батут"
Коментар РОБ експерткиња: У оквиру програмске активности Подршка активностима здравствених установа у области онколошке
здравствене заштите буџетски корисник је потрошио само 9% планираних средстава, па није јасно на који начин је остварен обухват за
само 3 односно 5% нижи од циљаног, а са утрошеним малим средствима. Било би корисно да се ово појасни, како би се адекватније
планирале наредне активности.
Препорука: Буџетски корисник би требало да посебно издвоји проценат обухвата жена односно мушкараца, као и да прикаже апсолутне
бројеве како би се реализација ове активности могла адекватно проценити.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
У току 2018. године, на основу уговора са Министарством здравља, предвиђено је да се подрже здравствене установе које се баве
спречавањем обољевања од рака као и лечењем рака.
% жена генеративног доба (1549
год)
обухваћених %
превентивним гинеколошким
прегледима
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Програмска
активност/пројекат
Одговорно лице

ооо1

Извршење буџета програмске
активности/пројекта:

Усвојен
буџет
за
2018.
(у 000 РСД)

Подршка раду Канцеларија за контролу дувана
др Весна Књегињић

Подршка раду Канцеларија
3,000,000
за контролу дувана

Текући буџет за
2018.
(у 000 РСД)

Извршење
2018.
000 РСД)

3,000,000

3,000,000

у
(у

Проценат
извршења у
односу
на
текући буџет

100.00%

Циљ програмске активности/пројекта: Информисање становништва о штетности пушења и изложености дуванском диму
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна вредност

Циљна
вредност
2018.

у

Остварена
вредност у
2018.

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора

%
одраслих/младих
извештај
мушкараца и жена који су %
25
20
19
Батута
пушачи
број спроведених медијских
извештај
број
1
2
2
кампања
Батута
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Увођење система за надзор и унапређење превентивних програма, неопходни су како би се пратили актуелни трендови обољења у Србији.
У здравственим установама примарне нивоа здравствене заштите едуковали би се здравствени радници за процену ризика од болести срца
и крвних судова на основу најновијих смерница Европских водича за превенцију болести срца и крвних судоваи тиме би била омогућена
адекватна процена ризика по здравље становништва Србије са аспекта болести крвних судова, као и ефикасно прађење спровођења
Програма превенције кардиоваскуларних болести до 2020. године.
Коментар РОб експерткиња: Буџетски корисник остварио бољи резултат од планираног па је тако смањена стопа пушача за 1% више.
Међутим, приказан је агрегатни податак за жене и за мушкарце, па би ове индикаторе требало посебно приказати и известити, како би се
проверило да ли постоји родни јаз.
Препорука: Требало би известити или додати линк ка извештају који говори о проценту пушача у односу на пол, место становања и године,
како би се адекватније планиране циљане кампање.
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Министарство културе и информисања
Програм
Одговорно лице
Биланс извршења програма:

1204
Систем јавног информисања
Александар Гајовић, државни секретар

Шифра
Усвојен буџет Текући буџет за Извршење
Назив
програма/програмске програмске
за
2018. 2018.
(у 000 2018.
активности/пројекта
активности
(у 000 РСД)
РСД)
000 РСД)
/ пројекта

Проценат
у
извршења
у
(у
односу на текући
буџет

Подршка оставривању јавног
0001
интереса у области информисања

196,500,000

199,291,000

197,374,373

99.04

Подршка информисању грађана
на територији АП Косово и 0003
Метохија на српском језику

9,280,000

9,260,000

9,107,291

98.35

Подршка
информисању
припадника српског народа у
0005
земљама региона на српском
језику

20,320,000

20,320,000

20,098,532

98.91

Подршка
информисању
националних
мањина
на 0006
сопственом језику

40,360,000

40,360,000

39,139,873

96.98

Подршка информисању особа са
0007
инвалидитетом

11,360,000

11,360,000

11,293,779

99.42

Финансирање основне делатности
0009
јавних медијских сервиса

4,000,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000

100.00

Пројектно финансирање јавних
0010
медијских сервиса

1,102,900,000

1,102,900,000

1,102,862,720

100.00
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Билатерална сарадња између
Републике Србије и Народне 4001
републике Кине
УКУПНО:

1,600,000

0

0

0.00

5,382,320,000

5,383,491,000

5,379,876,568

99.93

Извор
верификације

Базна вредност

Циљна вредност
у 2018.

Остварена
вредност у 2018.

2018

25

24

10

2018

50

60

60

2018

75%

95%

100%

Извор
верификације

Базна вредност

Циљна вредност
у 2018.

Остварена
вредност у 2018.

Број
подржаних
медијских број
пројеката на конкурсима
пројеката

2018

300

250

300

Број типова суфинансираних број
медијских садржаја
пројеката

2018

12

14

15

Назив индикатора

Јединица
мере

1. Број изречених мера од стране
Регулаторног тела у складу са Број мере
Законом о јавном информисању
2. Број обучених медијских
Број
посленика
3. Проценат усвојених препорука у
износ у %
Савету за штампу

Назив индикатора

Програм
Програмска активност/пројекат
Одговорно лице

Јединица
мере

1204
Систем јавног информисања
Подршка остваривању јавног интереса у области информисања
1
Александар Гајовић, државни секретар

Извршење буџета програмске Усвојен
буџет
за
активности/пројекта:

Проценат
извршења
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2018.
(у 000 РСД)

Текући буџет за
2018.
(у 000
РСД)

Извршење
у
2018.
(у 000 РСД)

у односу на
текући
буџет

196,500

199,291

197,374

99.04

Циљ програмске активности/пројекта: 1. Јачање медијске писмености и унапређивање новинарског и медијског професионализма
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора

Решење
о
расподели
средстава
по
1. Број подржаних пројеката чији
расписаним
број
је
циљ
развој
медијске
конкурсима за 5
6
7
полазника
писмености
суфинансирање
пројеката
у
области јавног
информисања
Циљ програмске активности/пројекта: 2. Обогаћена понуда медијских садржаја од јавног интереса из свих области друштвеног живота
Назив индикатора

Јединица
мере

1. Број медијских садржаја
подржаних на конкурсима из број
области јавног информисања

2. Број подржаних пројеката чији
је циљ унапређивање родне број
равноправности

Извор
верификације

Базна
вредност

Извештај
о
резултатима
конкурса
за 170
суфинансирање
пројеката
Извештај
о
резултатима
конкурса
за 13
суфинансирање
пројеката

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора

160

180

Већи број пристиглих пројеката,
већи
број
квалитетних
пројеката.

13

14
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Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је у оквиру циља програмске активности Обогаћена понуда медијских садржаја од јавног
интереса из свих области друштвеног живота подржао 14 пројеката, што је 1 пројекат више од планираног броја. Било би корисно да
буџетски корисник дода и линк ка извештају о подржаним пројектима, како би и квалитативно могло да се анализира на који су тачно начин
пројекти допринели родној равноправности. Препорука је да корисник настави да прати овај индикатор као и да дода индикатор Удео
средстава у укупним средствима који је одобрен за пројекте чији је циљ родна равноправност.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Суфинансирање путем конкурса, пројеката медија, независних продукција, удружења и организација које се баве производњом медијских
садржаја у Републици Србији. Подржавају се пројекти за које независна комисија оцени да доприносе разноликости медијских садржаја и
плурализму идеја и вредности, развоју медијског стваралаштва у области културе, образовања и науке, информисању и унапређењу положаја
свих сегмената друштва (деца и млади, економски и социјално угрожене друштвене групе, жене, стари и тд.), развоју истраживачког
новинарства; подизању професионалних стандарда и подстицања на новинарску аутономију и саморегулацију новинара и уредника
Програм
Одговорно лице

1204
Систем јавног информисања
Александар Гајовић, државни секретар

Извршење буџета програмске
активности/пројекта:

Усвојен
буџет
за
2018.
(у
000 РСД)

Текући буџет за
2018.
(у 000
РСД)

Извршење
у
2018.
(у 000 РСД)

Проценат
извршења
у односу на
текући
буџет

9,280
9,260
9,107
98.35
Циљ програмске активности/пројекта: 1. Очување српског националног и културног идентитета и језика и информисање Срба на КиМ
Назив индикатора

Јединица
мере

1. Број подржаних пројеката из
области јавног информисања чији
број
је циљ унапређивање родне
подржаних
равноправности на територији АП
пројеката
Косово и Метохија на српском
језику

Извор
верификације

Базна
вредност

Извештај
о
резултатима
конкурса
за 0
суфинансирање
пројеката

Циљна
вредност у
2018.

2

Остварена
вредност у
2018.

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора

0

Није
било
пријављених
пројеката на овом Конкурсу са
тематиком
унапређивања
родне равноправности.
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Извештај
о
2. Број подржаних пројеката на
број
резултатима
српском језику из области јавног
подржаних конкурса
за 15
20
18
информисања на територији АП
пројеката
суфинансирање
Косово и Метохија
пројеката
Извештај
о
3. Број пројеката којима се
број
резултатима
ангажују
млади новинари у
подржаних конкурса
за 3
3
3
медијима на територији АП
пројеката
суфинансирање
Косово и Метохија
пројеката
Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник би требало да образложи могуће разлоге који су довели до тога да није било пројеката који
се баве тематиком родне равноправности, а који би били подржани. Можда је неопходно да се додатно укаже на значај ове теме и да се
информишу и подстакну апликанти да се пријаве. Ово је јако значајно, зато што медији у континуитету показују негативну слику жена и тема
из области родне равноправности.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Суфинансирање путем конкурса пројеката медија, продукција и удружења намењених информисању грађана који живе на територији
Аутономне покрајине Косово и Метохија; Подржавају се пројекти за које независна комисија оцени да доприносе истинитом, непристрасном,
правовременом и потпуном информисању грађана и очувању и развоју српског националног и културног идентитета и језика.
Програм
Одговорно лице

1204
Систем јавног информисања
Александар Гајовић, државни секретар

Извршење буџета програмске
активности/пројекта:

Усвојен
буџет
за
2018.
(у
000 РСД)

Текући буџет за
2018.
(у 000
РСД)

Извршење
у
2018.
(у 000 РСД)

Проценат
извршења у
односу на
текући
буџет

40,360
40,360
39,139,873 96.98
Циљ програмске активности/пројекта: 1. Унапређење права националних мањина на информисање на сопственом језику
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора
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1. Број подржаних пројеката број
мултијезичког карактера
пројеката

Резултати
конкурса
за
15
суфинансирање
пројеката

20

12

По оцени Комисије, а и на
основу
препорука
националних савета, оцењено
да су квалитетнији били
пројекти на појединачним
језицима
националних
мањина

2. Број подржаних пројеката из
области јавног информисања на
Извештаји
о
број
језицима националних мањина
резултатима
1
5
6
пројеката
чији је циљ унапређивање родне
конкурса
равноправности
број
Извештаји
о
Већи
број
квалитетних
3. Број подржаних пројеката на
подржаних резултатима
70
70
87
пројеката
на
језицима
језицима националних мањина
пројеката
конкурса
националних мањина.
Коментар РОБ експерткиња: У оквиру циља Унапређење права националних мањина на информисање на сопственом језику буџетски
корисник је подржао 1 пројекат више из области јавног информисања на језицима националних мањина чији је циљ унапређивање родне
равноправности у односу на планирани број (6 пројеката наспрам 5 планираних). Из угла праћења по РОБ индикаторима, било би корисно
да је извештај о подржаним пројектима обједињен, а овде доступан линк како би институционални механизми за родну равноправност могли
да их и квалитативно анализирају.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Суфинансирање путем конкурса пројеката медија, продукција и удружења намењених информисању припадника националних мањина;
Подржавају се пројекти за које независна комисија оцени да доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном
информисању националних мањина као и подстицају медијског стваралаштва у свим областима јавног живота националних мањина.
Програм
Програмска активност/пројекат
Одговорно лице

1204
Систем јавног информисања
0007
Подршка информисању особа са инвалидитетом
Александар Гајовић - државни секретар

Извршење буџета програмске
активности/пројекта:

Усвојен
буџет
за
2018.
(у 000 РСД)

Текући буџет за
2018.
(у 000
РСД)

Извршење
у
2018.
(у
000
РСД)

Проценат
извршења у
односу
на
текући буџет

11,360

11,360

11,293

99.41
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Циљ програмске активности/пројекта: 1. Унапређење права особа са инвалидитетом на информисање и подстицај медијског стваралаштва
ове категорије лица
Назив индикатора

Јединица
мере

1. Број подржаних медијских
пројеката из области јавног Број
информисања за особе са пројеката
инвалидитетом

2. Број подржаних медијских
пројеката који емитују садржаје у
Број
форматима приступачним за ОСИ
пројеката
(знаковни језик, синтетизатор
гласа, Брајево писмо)

3. Број подржаних пројеката из
области јавног информисања чији
Број
је циљ унапређивање родне
пројеката
равноправности
особа
са
инвалидитетом

Извор
верификације

Базна
вредност

Решење
о
расподели
средстава
по
расписаним
конкурсима за 25
суфинансирање
пројеката
у
области јавног
информисања
Решење
о
расподели
средстава
по
расписаним
конкурсима за 10
суфинансирање
пројеката
у
области јавног
информисања
Решење
о
расподели
средстава
по
расписаним
конкурсима за 1
суфинансирање
пројеката
у
области јавног
информисања

Циљна
вредност
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора

30

25

Одступање је последица већег
броја подржаних пројеката
који се емитују у форматима
приступачним за особе са
инвалидитетом

10

12

Већи
број
пројеката

3

3

у

квалитетних
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Коментар РОБ експерткиња: У оквиру програмске активности и циља Унапређење права особа са инвалидитетом на информисање и
подстицај медијског стваралаштва ове категорије лица буџетски корисник је подржао 25 медијских пројеката из области јавног
информисања за особе са инвалидитетом (нешто мање од планираног броја), 12 (од планираних 10) медијских пројеката који емитују
садржаје у форматима приступачним за ОСИ (знаковни језик, синтетизатор гласа, Брајево писмо) и 3 (од планирана 3) пројекта из области
јавног информисања чији је циљ унапређивање родне равноправности особа са инвалидитетом. Буџетски корисник је одступање образложио
већим бројем квалитетних пројеката из области емитовања садржаја у форматима приступачним за ОСИ. Препорука: како би биле омогућене
и квалитативне анализе доприноса ових пројеката родној равноправности, било би корисно да се поред броја подржаних пројеката учине
доступним и сажеци пројеката и резултата. Ове сажетке могу да припреме сами корисници средстава како би се олакшало извештавање
имајући у виду мали број извршилаца у МКИ, а велики број конкурса.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Суфинансирање путем конкурса пројеката медија, продукција и удружења намењених информисању особа са инвалидтетом. Подржавају се
пројекти за које независна комисија оцени да доприносе информисању у циљу заштите интереса особа са инвалидитетом, обезбеђивањa
њиховог равноправног уживања на слободу мишљења и изражавања; омогућавања несметаног примања информација намењених јавности
у примереном облику и применом одговарајућих технологија.

Министарство омладине и спорта
Програм
1301
РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА
ПРЕДРАГ ПЕРУНИЧИЋ
Одговорно лице
Циљ програма: Промоција и подстицање бављења спортом у свим сегментима становништва посебно жена, деце, младих и особа са
инвалидитетом
Назив индикатора

Јединица
мере

Број деце, омладине и
особа са инвалидитетом
Број
који су укључени у програме
спортских активности

Извор
верификације

Базна вредност

Годишњи
извештаји
националних
1000
гранских
спортских
савеза

Циљна
вредност
2018.

1500

у

Остварена
вредност
2018.

1600

у

Образложење одступања
остварене
од
циљне
вредности индикатора

Циљна
вредност
је
премашена, већи број
деце, младих и особа са
инвалидитетом
од
планираног
узео
је
учешће
у
спортским
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активностима
кроз
реализацију програмских
активности
надлежних
националних спортскиох
савеза.
На основу статистичких
података
који
су
Годишњи
припремљени на основу
извештаји
Број жена које су укључене у
извештаја националних
националних
програме
спортских Број
1000
2500
1750
гранских спортских савеза
гранских
активности
није остварен планиран
спортских
број циљне вредности за
савеза
2018. годину. Потребно је
реалиније планирати.
Коментар РОБ експерткиња: У оквиру циља Промоција и подстицање бављења спортом у свим сегментима становништва посебно жена,
деце, младих и особа са инвалидитетом буџетски корисник је поставио премашио циљани број деце, омладине и особа са инвалидитетом
који су укључени у програме спортских активности, док је активностима обухваћен значајно мањи број у односу на планирани број. По
објашњењу самог корисника, потребно је да се боље планира, јер је могуће да је постављен нереалан циљ, с тим да је добро да је базна
вредност од 1000 премашена. Ипак било би значајно да буџетски корисник утврди могуће и друге разлоге за мање учествовање жена у спорту
као што је на пример недовољно активности на мотивацији, прилагођавању програма и рад са породицом која има важну улогу у
охрабривању ОСИ на спортске активности и да у складу са налазима планира будуће активности. Родни јаз у спорту постоји и важно га ја
отклањати и на овај начин.
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Постигнути су очекивани резултати програма, и остварени су у већем делу планирани ефекти програма, кроз реализацију програмских
активности. За одређене индикаторе утврђено је да морају да се реалније планирају јер није остварен планиран број циљне вредности.
Програмска
активност/пројекат
Одговорно лице
Извршење
буџета
програмске
активности/пројекта:

0009

Програм Олимпијског комитета Србије
Предраг Перуничић
Проценат
извршења
у
односу
на
текући буџет

Усвојен буџет за
2018.
(у 000
РСД)

Текући буџет за 2018.
(у 000 РСД)

Извршење у
2018.
(у 000 РСД)

280,000,000

280,000,000

280,000,000 100.00%
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Циљ програмске активности/пројекта: Обезбеђење услова за праћење, развој и унапређење врхунског спорта у олимпијским спортовима
Назив индикатора

Јединица мере

Број
реализованих
Број
програма

Извор верификације

Базна
вредност

Годишњи
извештаји
Олимпијског комитета
30
Србије о реализацији
програма

Циљна
вредност
2018.

у

30

Остварена
вредност
2018.

30

у

Образложење одступања
остварене
од
циљне
вредности индикатора

На основу извештаја
Олимпијског
комитета
Србије реализован је
предвиђен број програма.

Број
спортиста
На основу извештаја
укључених
у
Годишњи
извештаји
Олимпијског
комитета
реализацију
Олимпијског комитета
Број
500
500
450
Србије приближно је
програма
у
Србије о реализацији
реализована планирана
олимпијским
програма
циљна вредност.
спортовима
Коментар РОБ експерткиња: Индикатор Број спортиста укључених у реализацију програма у олимпијским спортовима је важно разложити
по полу.
Циљ програмске активности/пројекта: Стварање услова за учешће жена на великим међународним такмичењима
Назив индикатора

Јединица мере

Извор верификације

Базна
вредност

Број жена којима је
обезбеђено учешће
Број
на
међународним
такмичењима

Годишњи
извештаји
Олимпијског комитета
150
Србије о реализацији
програма

Број
спортова
обухваћених
Број
програмима

Годишњи
извештаји
Олимпијског комитета
10
Србије о реализацији
програма

Циљна
вредност
у 2018.

150

12

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

90

На основу извештаја Олимпијског
комитета
Србије
није
реализована циљна вредност.
Потребно је реалније планирати.

10

На основу извештаја Олимпијског
комитета Србије приближно је
реализована планирана циљна
вредност.

Коментар РОБ експерткиња: Значајно мањи број спортискиња су подржане да учествују на међународним такмичењима од планираног (од
циљаних 150 спортискиња остварен је резултат од 90). Било би важно да се испитају разлози, као и да се прикаже индикатор на други начин
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да би се боље сагледала активност (нпр. Удео жена у укупном броју спортиста којима је обезбеђено учешће на међународним такмичењима).
Препорука: Родни јаз у спорту је доста изражен, па је важно да буџетски корисник планира родну анализу по спортовима, како би се боље
планирале интервенције којима би се јаз умањио и повећало учешће жена на међународним такмичењима.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програмска активност је реализована у готово свим циљевима у зацртаним вредностима. Одступања су настала због високо постављених
циљева по појединим индикаторима и због специфичности које су одређене олимпијским циклусом. У наредном извештајном периоду
предложићемо реалније вредности.
Програмска
активност/пројекат
Одговорно лице
Извршење
буџета
програмске
активности/пројекта:

0010
Усвојен
буџет
за
2018.
(у
000 РСД)

Програм Параолимпијског комитета Србије
Предраг Перуничић
Текући буџет за
2018.
(у 000 РСД)

Извршење у 2018.
(у 000 РСД)

Проценат
извршења
у односу
на текући
буџет

100.00%
47,000,000 55,500,000
55,500,000
Циљ програмске активности/пројекта: Обезбеђење услова за праћење, развој и унапређење врхунског спорта и система врхунског спорта
особа са инвалидитетом
Назив индикатора

Број
програма

реализованих

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност у
2018.

Јединица
мере

Извор
верификације

Број

Годишњи
извештаји
Параолимпијског
30
комитета Србије о
реализацији
програма

30

20

Годишњи
извештаји
Параолимпијског

500

290

Број
спортиста
Број
параолимпијаца

Базна вредност

150

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

На
основу
извештаја
Параолимпијског
комитета
Србије
број
реализованих
програма смањен је у односу на
циљну вредност. Предложићемо
реалније вредности у наредном
периоду
До одступања је дошло због
смањења броја реализиваних
програма.
Предложићемо
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укључених у реализацију
програма

комитета Србије о
реалније вредности у наредном
реализацији
периоду
програма
Коментар РОБ експерткиња: Од планираних 500 укључено је 290 параолимпијаца. Из угла родне равноправности, било би значајно да се
овај индикатор води и по полу и то пре свега због далеко веће подзаступљености ОСИ у спортовма, а нарочито жена ОСИ. Препорука је да
буџетски корисник појасни разлог за мањи број реализованих програма, и да се након анализе дефинишу активности које ће допринети
остваривању планираног циља.
Циљ програмске активности/пројекта: Стварање услова за учешће на Параолимпијским играма, Светским и Европским првенствима у
параолимпијским дисциплинама
Назив индикатора

Јединица
мере

Број
организованих
припрема спортиста у
Број
параолимпијским
спортским дисциплинама

Број
спортова
Број
обухваћених програмима

Број жена којима је
обезбеђено учешће на
Број
међународним
такмичењима

Извор
верификације

Базна вредност

Годишњи
извештаји
Параолимпијског
20
комитета Србије о
реализацији
програма
Годишњи
извештаји
Параолимпијског
20
комитета Србије о
реализацији
програма
Годишњи
извештаји
Параолимпијског
50
комитета Србије о
реализацији
програма

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

40

25

Циљна вредност није остварена.
Предложићемо
реалније
вредности у наредном периоду

30

20

Циљна вредност није остварена.
Предложићемо
реалније
вредности у наредном периоду

50

10

Циљна вредност није остварена.
Предложићемо
реалније
вредности у наредном периоду
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Коментар РОБ експерткиња: У оквиру циља Стварање услова за учешће на Параолимпијским играма, Светским и Европским првенствима
у параолимпијским дисциплинама буџетски корисник је имао већа одступања од плана. Уместо 40 реализовано је 25 организованих
припрема спортиста у параолимпијским спортским дисциплинама, од планираних 30 обухваћено је 20 спортова, а од планираних 50 жена
којима је обезбеђено учешће на међународним такмичењима остварено је свега 10. Препорука је да се утврде разлози за смањено учешће
жена од планираног и да се по потреби планирају активности којима ће се утицати на разлоге, и отклањати потенцијалне препреке.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програмска активност је реализована у готово свим циљевима у вредностима мањим од планираног. Одступања су настала због високо
постављених циљева по појединим индикаторима и због специфичности које су одређене параолимпијским циклусом.
Програм
1302
Омладинска политика
Дарко Станић
Одговорно лице
Циљ програма: Повећање запослености младих и унапређење професионалног развоја младих талената
Назив индикатора

Јединица
мере

Број младих који су се
запослили или основали
предузеће након похађања
број
програма и пројеката
усмерених
ка
запошљавању младих

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2018.

Извештаји
о
395
(2016.
реализацији
450
година)
пројеката

Остварена
вредност у
2018.

/

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

програми/пројекти реализатора су
завршени 28. фебруара 2019.
године, а прикупљање и обрада
извештаја је још увек у току. Према
расположивим подацима очекује
се да ће се достићи циљана
вредност

Удео стипендисткиња у
Потврде
укупном броју који су
стипендиста о
добили
понуду
за
радном сатусу 62
(2016.
стажирање
и/или проценат
63
60
достављене
година)
запослење у земљи годину
Фонду
за
дана након завршетка
младе таленте
студија
Коментар РОБ екпсерткиња: Буџетски корисник није доставио информације о оствареним вредностима, па ће коментар бити достављен
када буде употпуњена табела.
Образложење спровођења програма у години извештавања:
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Реализацијом програмских активности и пројеката у оквиру програма омладинске политике доприноси се смањењу незапослености,
подстицању предузетништва и самозапошљавања, смањењу социјалне искључености младих; спречавању раног напуштања образовања;
повећању свести о значају неформалног образовања; побољшању квалитета каријерног вођења и саветовања; промовисању омладинског
рада; промовисању здравих и безбедних стилова живота, повећању активног учешћа младих у друштвеном животу на свим нивоима од
локалног до међународног, промоцији регионалне сарадњеи подршци младим талентима у професионалном развоју кроз рад Фонда за
младе таленте. Спровођење програма доприноси уређењу области омладинске политике према утврђеним стандардима, унапређењу
положаја и учешћа младих у друштву и квалитета њиховох живота, и школовању и усавршавању младих талената.
Програмска
активност/пројекат
Одговорно лице
Извршење
буџета
програмске
активности/пројекта:

0005

Програми и пројекти подршке младима у образовању,
васпитању, безбедности, здрављу и партиципацији
Зорица Лабудовић

Усвојен буџет
за 2018.
(у
000 РСД)

Текући буџет за
2018.
(у 000
РСД)

Извршење у
2018.
(у
000 РСД)

Проценат
извршења у
односу
на
текући буџет

100.00%

68,000,000.00 66,797,000.00 66,796,338.00
Циљ програмске активности/пројекта: Подизање свести младих о здравим стиловима живота и међувршњачкој и међугенерацијској
толеранцији и солидарности
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност
2018.

Број младих који су
учествовали у програмима
који
промовишу број
толеранцију, хуманизам и
солидарност

Извештаји
реализатора
пројеката

Број младих који су
укључени у програме и број
пројекте који промовишу

Извештаји о
реализацији
15.000 (2016.
15,500
програма
и година)
пројеката

3.500 (2016.
6,000
година)

у

Остварена
вредност у
2018.

/

/

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

програми/пројекти реализатора су
завршени 28. фебруара 2019.
године, а прикупљање и обрада
извештаја је још увек у току. Према
расположивим подацима очекује
се да ће се достићи циљана
вредност
програми/пројекти реализатора су
завршени 28. фебруара 2019.
године, а прикупљање и обрада
извештаја је још увек у току. Према
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здраве и безбедне стилове
живота

расположивим подацима очекује
се да ће се достићи циљана
вредност

Циљ програмске активности/пројекта: Подстицање младих жена и мушкараца за активно учешће у друштву и волонтерским активностима
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност
2018.

у

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

програми/пројекти реализатора су
Број младих који су
завршени 28. фебруара 2019.
обухваћени активностима,
Извештаји
године, а прикупљање и обрада
35.000 (2016.
програмима
и/или број
реализатора
50,000
/
извештаја је још увек у току. Према
година)
кампањама за активно
пројеката
расположивим подацима очекује
учешће у друштву
се да ће се достићи циљана
вредност
програми/пројекти реализатора су
завршени 28. фебруара 2019.
Проценат младих жена и
Истраживање
године, а прикупљање и обрада
мушкараца укључених у
о положају и 24
(2016.
проценат
30
/
извештаја је још увек у току. Према
волонтерске активности у
потребама
година)
расположивим подацима очекује
земљи и иностранству
младих
се да ће се достићи циљана
вредност
Коментар РОБ експерткиња: Корисник није доставио остварене вредности. Коментар ће се написати када корисник употпуни табелу.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Кроз ову програмску активност врши се финансирање или суфинансирање програма и пројеката који доприносе реализацији циљева
Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе за
период од 2015. до 2017. године, и усмерени су на пружање подршке умрежавању младих и побољшању услова за учешће у доношењу
одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима; подизање свести младих о здравим
стиловима живота, безбедности и животној средини; унапређење канала информисања младих; повећање нивоа знања младих о људским
правима и заштити истих, о толеранцији и ненасилном понашању; унапређење могућности младих за квалитетно провођење слободног
времена; укључивање младих у различите видове неформалног образовања и програме „друге шансе“.
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Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Програм:
Програмска активност:

0703
0006

Телекомуникације и информационо друштво
Подршка програмима цивилног друштва у области информационог друштва и електронских
комуникација
Сава Савић, в.д. помоћника министра

Одговорно лице:
Проценат
Извршење
буџета Усвојен
Текући буџет Извршење у
извршења у
програмске активности: буџет за за 2018. (у 000 2018.
2018.
(у
односу
на
0006
-Подршка
РСД)
(у 000 РСД)
000
РСД)
текући
буџет
програмима
цивилног
друштва
у
области
информационог друштва 30,000
30,000
29,980
99.93%
и
електронских
комуникација
Циљ програмске активности: Подстицање укључености жена у ИКТ сектор
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност
2018.г.

Остварена
вредност
2018.г.

Образложење одступања остварене
циљне вредности индикатора

од

Проценат
учесница
Извештаји о
женског пола које учествују Проценат реализацији 50%
50%
50%
у програмима
програма
Коментар РОб експерткиња: У оквиру програмске активности Подршка програмима цивилног друштва у области информационог друштва
и електронских комуникација буџетски корисник је остварио циљану вредност од 50% учесница женског пола које учествују у програмима у
окиву циља Подстицање укључености жена у ИКТ сектор. Из угла родне равноправности, а имајућу у виду велику подзаступљеност жена у
ИКТ, оправдано је циљати и већи број. Препорука: Ради потпунијег сагледавања резултата, било би добро да се прикаже и извештај са
сумираним активностима, као и апсолутне бројеве обухваћених корисника и корисница програма. Важно је подржавати и сеоске
организације жена које би ИКТ учиниле доступне и у селима. Приступ ИКТ значајно унапређује шансе за учењем, информисањем и помаже
социјално укључивање жена.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: 2018 години
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У 2018. години одржани су следећи конкурси: Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у
Републици Србији у 2018 – програми за жене у руралу; јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог
друштва у Републици Србији у 2018. години – израда апликација и организовање конференција и Јавни конкурс за доделу средстава за
програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији и 2018. години – међународна такмичења.
Програм:
1506
Развој трговине и заштите потрошача
Пројекат:
4004
ИПА 2013 Даљи развој заштите потрошача у Србији
Вишња Ракић, в.д. помоћника министра
Одговорно лице:
Циљ пројекта: Даљи развој заштите потрошача унапређењем капацитета за спровођење политике заштите потрошача
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност
2018.г.

Остварена
вредност
2018.г.

Образложење одступања остварене
циљне вредности индикатора

од

Због великог броја активности у виду
Извештаји са
радионица и обука које су биле одржане у
Број обучених особа/број
студијских
току овог извештајног периода остварена
обучених особа женског Број
посета;
0
40/25
373/206
је знатно већа вредност овог индикатора у
пола
Извештај
о
односу на циљну. Одржано је 15
раду МТТТ
радионица за представнике државних
органа, привреде и удружења потрошача.
Коментар РОБ експерткиња: Услед већег броја активности, буџетски корисник је значајно премашио циљану вредност од 25 обучених жена
и 15 обучених мушкараца у оквиру циља Даљи развој заштите потрошача унапређењем капацитета за спровођење политике заштите
потрошача, тако је да програм прошло 206 жена и 373 мушкараца. Препорука је да се појасни на који начин је ово остварено, имајући у виду
планирана средства, а како би могле да се ефикасније планирају наредне активности.
Образложење спровођења пројекта у години извештавања: 2018. година
У току извештајног периода Сектор за заштиту потрошача Министарства трговине, туризма и телекомуникација је у сарадњи са
Министарством за иновације и технологију из Мађарске и Регионалном развојном агенцијом Сенец-Пезинок из Словачке Републике,
партнерима на Твининг пројекту ИПА 2013 Даљи развој заштите потрошача, започео са спровођењем неколико пројектних активности. У
циљу јачања институционалних капацитета у области заштите потрошача у Републици Србији одржано је 15 радионица широм Републике
Србије, а које су биле намењене сви релевантним актерима у области заштите потрошача. Одржана су 4 потрошачка сајма широм Републике
Србије, у циљу подизања свести јавности о правима потрошача, на којима су дистрибуирани едукативни материјали потрошачима, као и
представницима привреде. Израђене су три различите публикације и штампане у по 2000 примерака - брошуре за старију популацију, мапа
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за привредне субјекте и календар за 2019. годину намењен деци школског узраста који је, у сарадњи са Министарством просвете, науке и
технолошког развоја, дистрибуиран основним и средњим школама на територији Републике Србије. Израђена је унапређена верзија
Националног регистра потрошачких приговора, који представља информатичку платформу за пријем и решавање приговора потрошача, као
и анализу података, а путем кога потрошачи могу онлајн пријавити свој потрошачки проблем у виду приговора и исти проследити удружењу
за заштиту потрошача на даље поступање. Такође су започете активности на редизајнирању и надоградњи интернет странице за заштиту
потрошача, као и припремне активности на унапређењу законодавног и стратешког оквира заштите потрошача. Кроз Твининг пројекат ће се
даље развити и унапредити капацитети (квалитативно и квантитативно) за спровођење политике заштите потрошача у Србији
(административни капацитети Сектора за заштиту потрошача и невладиних организација), као и повећати степен информисаности привреде
о обавезама које имају у области заштите потрошача. У наредном периоду ће се наставити са организовањем серије радионица што ће
допринети унапређењу знања у области заштите колективног интереса потрошача у циљу отклањања непоштене пословне праксе и
неправичних уговорних одредби у потрошачким уговорима. У оквиру пројекта ће бити спроведене едукативне и информативне кампање
намњене како потрошачима, тако и трговцима.
Програм:
1507
Уређење и развој у области туризма
Програмска активност:
0010
Подстицаји за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму
др Рената Пинџо, помоћник министра
Одговорно лице:
Проценат
Извршење
буџета Усвојен
програмске активности: буџет за Текући буџет Извршење у извршења у
за 2018. (у 000 2018.
односу на
0010 - Подстицаји за 2018.
(у
РСД)
(у
000
РСД)
текући
пројекте
промоције, 000 РСД)
буџет
едукације и тренинга у
115,000
115,000
113,071
98.32%
туризму
Циљ програмске активности: Унапређење туристичких производа
Назив индикатора

Јединица
мере

Број посетилаца мушког
Број
пола

Извор
верификације

Базна
вредност

Извештаји
корисника
подстицаја о 1,548
реализацији
пројекта

Циљна
вредност
2018.г.

1,600

Остварена
вредност
2018.г.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

1,321

Остварена вредност индикатора је мања у
односу на планирану због већег броја
суфинансираних пројеката манифестација у
односу на број пројеката едукација и
тренинга у туризму. Средства ра
реализацију наведених пројеката се
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Број посетилаца женског
Број
пола

Извештаји
корисника
подстицаја о 2,896
реализацији
пројекта

3,000

1,889

одобравају на основу расписаног конкурса,
те је немогуће унапред утврдити број
посетилаца са великом прецизношћу.
Остварена вредност индикатора је мања у
односу на планирану због већег броја
суфинансираних пројеката манифестација у
односу на број пројеката едукација и
тренинга у туризму. Средства ра
реализацију наведених пројеката се
одобравају на основу расписаног конкурса,
те је немогуће унапред утврдити број
посетилаца са великом прецизношћу.

Извештај
корисника
подстицаја о 5,867,620
5,880,000
7,472,355
реализацији
пројекта
Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник подржао 116 пројеката промоције и едукције у туризму. Број посетилаца мушкараца и жена
је нешто нижи од планираног, због већег броја суфинансираних пројеката манифестација у односу на број пројеката едукација и тренинга у
туризму. Препорука: Било би добро да се учини доступним извештај о врстама едукација које су организоване и њихова територијална
распоређеност. Унапређење вештина и знања у области пружања услуга у туризму су неопходне и од изузетног значаја, па је важно да буџетски
корисник настави са овим активностима, уз напомену да би индикатори могли да буду број и врста обука.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: 2018 годинина
Послови у оквиру програмске активности одвијали су се по плану. У складу са Закључком Владе РС 05 Бр: 401-13095/2017 од 11. јануара 2018.
године о усвајању Програма распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за пројекта развоја туризма у 2018. години у
посматраном периоду, одобрена су средства субвенција и дотација за реализацију 116 пројеката промоције, едукације и тренинга у туризму.
Број
посетилаца
манифестација које су Број
суфинансиране

Министарство државне управе и локалне самоуправе
Програм

1001

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
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Иван Бошњак, државни секретар
Одговорно лице
Циљ програма: Поштовање примене закона у области људских и мањинских права и слобода
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност
у 2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

Број
извршилаца
У складу са Планом и програмом обука за
запослених по полу у
2018. годину, у оквиру области „Заштита
органима јавне власти који
људских права и тајности података“, у 2018.
су прошли обуку
о
години одржане су две обуке под називом
примени
прописа
у
„Права припадика националних мањина“. На
Извештај
о
области
остваривања
првој обуци која је одржана 30. априла 2018.
Број (број раду који се
људских и мањинских
године присуствовало је 7 учесника (од
мушкараца/ налази на веб 0
40(20/20) 13 (9/4)
права
и
слобода
пријављених 13). На другој обуци која је
број жена)
сајту
Коментар: Акцион план за
одржана 21. септембра 2018. године
Министарства
остваривање
права
присуствовало је 6 учесника (од пријављених
националних
мањина
12). Заинтерсованост за обуку је постојала,
предвиђа активност (број
међутим, један број пријављених учесника
2.2.) која се односи на овај
због других преузетих обавеза отказао је
индикатор
учешће на обукама.
Коментар РОБ експерткиња: У оквиру циља Поштовање примене закона у области људских и мањинских права и слобода буџетски корисник
је планирао да 40 извршилаца (од тога 20 жена) прође обуку о примени прописа у области остваривања људских и мањинских права и слобода,
на основу Акционог плана за остваривање права националних мањина предвиђа активност (број 2.2.). Резултат који је остварен је свега 13
извршилаца од чега 9 мушкараца и 4 жене на две обуке што је изразито низак број. Било би важно да буџетски корисник додатним
активностима осигура веће учешће и да откони препреке за учествовање на обукама.
Образложење спровођења програма у години извештавања:
У извештајном периоду у пословима државне управе који се односе на припрему прописа о људским и мањинским правима, прописа из
области заштитника грађана и слободног приступа информацијама од јавног значаја и прописа који се односе на политичко и друго
удруживање,изузев синдикалног, Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о националним
саветима националних мањина (Службени гласник РС, број 47/18), Закон о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода
националних мањина ( Службени гласник РС број 47/18) и Закон о изменама и допунама закона о службеној употреби језика и писама
(Службени гласник РС, бр. 47/18 и 48/18 -испр.), а Влада Републике Србије донела је Уредбу о средствима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења( Службени гласник РС број 16/18.).
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Министар државне управе и локалне самоуправе донео је, након ступања на снагу Законa о изменама и допунама Закона о националним
саветима националних мањина, Правилник о изменама и допунама Правилника о начину уписа и вођења Регистра националних савета
(„Службени гласник“, бр. 72/14 и 61/18), Правилник о начину вођења посебног бирачког списка („Службени гласник РС”, брoj 61/18) и
Прaвилник o изменама и допунама Правилника о oблику и сaдржajу oбрaсцa зa прикупљaњe пoтписa бирaчa кojи пoдржaвajу
eлeкторe(„Службени гласник РС”, бр.72/14 и 61/18). У периоду од 22.3. до 19.4.2018. године, спроведена је јавна расправа о тексту Нацрта
закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Посебна радна група наставила je рад на
финализацији текста Нацрта овог закона у консултацијама са свим учесницима јавне расправе. Министарство је финализoвало рад на тексту
Нацрта закона, кроз одржавање више посебних састанака са најбитнијим носиоцима законских активности, a текст Нацрта закона је послат
широком кругу државних органа и институција (њих 25)ради давања мишљења, као и Европској Комисији (преко Министарства за европске
интеграција) ради упознавања и давања свог мишљења у циљу уподобљавања са правним стандардима ЕУ. У периоду од 06.12.2017. године
до 28.02.2018. године спроведен је поступак јавних консултација о полазним основама за измене и допуне Закона о Заштитнику грађана.
Радна група у сардњи са Службом заштитника грађана наставила рад на изради текста Нацрта овог закона. 5.11. 2018. године основана је
Посебна радна група за припрему текста Нацрта уредбе о изменама и допунама Уредбе о поступку расподеле средстава из буџета Републике
Србије за финансирање рада националних савета националних мањина, која је одржала два састанка на којима су утврђени правци измене
важеће уредбе. 29.11. 2018. године основана је Посебна радна група за припрему текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о
политичким странкама. Припремљене су полазне основе за израду Нацрта овог закона, a Посебнa раднa групa одржала је један састанак. По
спроведеним поступцима за три јавне набавке изабрани су консултани који су припремили: Анализу примене прописа у области заштите
људских и мањинских права, Анализу примене прописа у области остваривања слободе удруживања и Упоредноправну анализу стања у
земљама ЕУ у области заштитника грађана.
Пуштена у рад нова апликација за Посебан
бирачки списак националних мањина и спроведене обуке за 395 овлашћених службеника из 184 ЈЛС – градова, општина и градских општина
за вођење ПБС-а. Донето решење о образовању посебног бирачког списка за руску националну мањину. На основу Одлуке о расписивању
избора за чланове националних савета националних мањина коју је 17. августа 2018. године, донео министар државне управе и локалне
самоуправе, 4. новембра 2018. године одржани су избори за чланове 22 национална савета, од тога 18 националних мањина бирало је чланове
националног савета на непосредним изборима а 4 националне мањине путем електoрске скупштине. У склопу спровођења избора у периоду
од закључења посебног бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора донето је 5770 решења о променама у Посебном бирачком списку.
Припрема Решења о закључењу из система Посебан бирачки списак националне мањине, формирање 3402 извода и обавештења за 926
бирачких места, као и слање обавештења јединицама локалне самоуправе за достављање грађанима. На захтев Републичке изборне комисије
извршена провера 52 списка бирача који подржавају изборну листу, као и провера 379 електора и бирача који подржавају кандидатуру за
електора у оквиру система Посебан бирачки списак. Након спроведених избора сви национални савети су се конституисали и Министарство
је
донело
28
решења
о
упису
промена
у
Регистру
националних
савета.
Спроведен je јавни конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине и за 77 програма и пројеката из области
информисања
на
језицима
националних
мањина
додељена
средства
у
износу
од
21.800.000,00
динара.
Реализоване су обуке „Права припадника националних мањина“, у оквиру Програма општег континуираног стручног усавршавња државних
службеника.
Донет
56

је подзаконски акт - Упутство о изменама и допунама Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку. Поводом расписаних
избора за одборнике скупштина општина/града: Београда, Бора, Аранђеловца, Севојна, (одржани 04.03.2018. године), Смедеревске Паланке
(одржани 25.03.2018. године), Мајданпека (одржани 2.9.2018. године), Дољевца, Кладова, Куле и Лучана (одржани 16.12.2018.године), донето
је 2840 решења о променама у јединственом бирачком списку, припрема Решења о закључењу из система Јединствени бирачки списак,
формирање извода и обавештења за 1518 бирачких места и штампање извода за 241 бирачко место, као и слање обавештења јединицама
локалне самоуправе за достављање грађанима.
Програм
0607
Систем јавне управе
Програмска
активност/пројекат
0009
Администрација и управљање
Станија Вишекруна, секретар министарства
Одговорно лице
Извршење
буџета
програмске
активности/пројекта:

Усвојен
буџет за
2018.
(у 000 РСД)

Текући буџет
за 2018.
(у
000 РСД)

Извршење
у
2018.
(у
000
РСД)

Проценат
извршења
у односу
на текући
буџет

166,779

161,304

136,225

84%

Циљ програмске активности/пројекта: Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност
у 2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

У извештајном периоду поступак за јавну
набавку за услугу вршења родне анализе
расхода и издатака за 2017. годину покренут
је три пута. Поступак је у првом и другом
1. Израда секторске родне
случају
обустављен с обзиром да није
број
0
1
0
анализе
достављена ни једна понуда, док је трећи пут
обустављен из разлога што је достављена
понуда
била
неприхватљива.
Услуга вршења родне анализе планирана је у
2019. години
Коментар РОБ експерткиња: Буџетском кориснику је у три наврата била неуспешна јавна набавка стручних услуга за израду родне анализе.
Важно је да буџетски корисник спроведе одговарајуће активности како би ангажовао стручну подршку и током 2019. израдио родну анализу.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
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Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 113/17), на програмској активности 0009- Администрација
и управљање опредељена су средства у износу од 166.779.000 динара која су намењена за обављање активности и послова од заједничког
интереса за Министарство. Током године планирна средства су умањена тако да је укупан износ планираних средства на крају године износио
161.304.000
динара
У извештајном периоду потрошена су средства у је 136.224.752,17 динара што у односу на одобрена средства износи 84%.
У извештајном периоду Министарство државне управе и локалне самоуправе је обављало послове без значајних одступања у односу на обим
и
динамику
предвиђену
годишњим
планом
рада.
Средства су потрошена у складу са планом потрошење: за плате запослених и постављених лица, накнаде трошкова запосленима, сталне
трошкове (услуге комуникације, трошкови осигурања, остали трошкови), трошкове путовања, трошкови превођења, компјутерске услуге,
услуге информисања, накнаде за лица која су ангажована по уговорима о повременим и привременим пословима и накнаде за лица
ангажована по уговору о међусобним правима и обавезама са Министарством (посебни саветници), за угоститељске услуге и трошкове
организовања округлих столова, репрезентацију, услуге информисања, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање опреме,
набавку канцеларијског материјала, набавку тонера, набавку горива, набавку ситног и потрошног материјала, набавку рачунарске опреме и
друге потребне опреме и др.
Програм
0607
Систем јавне управе
Програмска активност/пројекат
0011
Стручно усавршавање и стручни испити
Јасмина Бенмансур, помоћник министра
Одговорно лице
Циљ програмске активности/пројекта: Обезбеђење услова за полагање државног стручног испита и посебних стручних испита из делокруга
Министарства: посебног стручног испита за матичара и испита за инспектора
Назив индикатора

Јединица
мере

1. Проценат кандидата који %
су
успешно
положили
државни стручни испит у
односу на број пријављених
кандидата
(изражених
према роду)

Извор верификације

Базна
вредност

Месечни извештаји 95
испитних комисија
за
полагање
државног стручног
испита о роковима и
броју кандидата који
су
приступили
испиту

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања остварене од
циљне вредности индикатора

95
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2. Проценат кандидата који %
су успешно положили испит
за инспектора у односу на
број
пријављених
кандидата
(изражених
према роду)

Месечни извештаји 0
90
Испитне комисије за
полагање испита за
инспектора
о
роковима и броју
кандидата који су
приступили испиту
3. Проценат кандидата који %
Месечни извештаји 95
95
су
успешно
положили
Испитне комисије за
посебан стручни испит за
полагање посебног
матичара у односу на број
стручног испита за
пријављених
кандидата
матичара
о
(изражених према роду)
роковима и броју
кандидата који су
приступили испиту
Коментар РОБ експерткиња: Од 2569 кандидата (1105 м и 1464 ж) успешно је положило државни стручни испит 2520 кандидата (1076 м и
1444 ж), што чини 98% чиме је овај буџетски корисник премашио циљану вредност од 95%. Полагању испита за инспектора приступило је
1069 кандидата ( 584 м и 482 ж) док је испит положило 583 мушкарца и свих 482 жена које су приступиле испиту. Полагању посебног стручног
испита за матичара приступило је и положило испит 44 кандидата/кандидаткиња –(13 м или 29,55% и 31 ж или 70,45%). Мушкарци су знанто
подзаступљени међу матичарима и требало би их додатно подстаћи односно циљати да се укључе како би се унапредио родни баланс.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
У 2018. години остварене су све планиране вредности у оквиру утврђених индикатора, односно прецизније:
Активност 1: I фаза (2018) - Израђена je документациона основа за унапређење модула за стручно усавршавање матичара у складу са
новинама садржаним у Закону о изменама и допунама Закона о матичним књигама ("Службени гласник РС", број 47/18) и Законом о
изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.
94/17 и 95/18), као полазне основе за покретање поступка јавне набавке за унапређење модула за стручно усавршавање матичара.
Поступак јавне набавке је спроведен и закључен уговор чији предмет обезбеђује предуслове за приступање реализацији II фазе пројекта
(2019).
Активност 2: I фаза (2018) - Израђена је документациона основа за набавку софтвера за подршку управном одлучивању и другим
управним радњама у управним стварима које се односе на државни стручни испит и посебне стручне испите, као и за подршку
организовању и спровођењу ових испита, као полазне основе за покретање поступка јавне набавке за набавку овог софтвера. Поступак
јавне набавке је спроведен и закључен уговор чији предмет обезбеђује предуслове за приступање реализацији II фазе пројекта (2019).
Такође, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обезбедила је хардверску инфраструктура за израду
апликативног решења на државном клауду.
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Активност 3:
У периоду јануар - децембар 2018. године:
1. полагању државног стручног испита приступило је 2569 кандидата/кандидаткиња, и то према полу:
- мушки - 1105 кандидат или 43,01%;
- женски - 1464 кандидаткиња или 56,99% .
2. државни стручни испит је положио 2520 кандидат/кандидаткиња
и то према полу:
- мушки - 1076 кандидат или 42,7%;
- женски - 1444 кандидаткиња или 57,3% .
3. државни стручни испит није положило 49 кандидат/кандидаткиња
и то према полу:
- мушки - 29 кандидат или 2,7%;
- женски - 20 кандидаткиња или 1,38 .
Поред наведеног, у оквиру ове активности припремљено је и објављено ново издање Приручника за полагање државног стручног испита, а
обезбеђени су и образци уверења о положеном државном стручном испиту (за кандидате са високим образовањем и кандидате са
средњим образовањем).
Активност 4:
У периоду јануар - децембар 2018. године:
1. полагању испита за инспектора приступило је 1069 кандидата/кандидаткиња, и то према полу:
- мушки - 587 кандидат или 54,9%;
- женски - 482 кандидаткиња или 45,1% .
2. испит за инспектора је положило 1065 кандидат/кандидаткиња
и то према полу:
- мушки - 583 кандидат или 54,75%;
- женски - 482 кандидаткиња или 45,25% .
3. испит за инспектора није положило 4 кандидата/кандидаткиња
и то према полу:
- мушки - 4 кандидат или 0,7%.
Поред наведеног, у оквиру ове активности обезбеђени су и образци уверења о положеном испиту за инспектора.
Активност 5:
У периоду јануар - децембар 2018. године полагању посебног стручног испита за матичара приступило је и положило испит 44
кандидата/кандидаткиња, и то према полу:
- мушки - 13 кандидат или 29,55%;
- женски - 31 кандидаткиња или 70,45% .
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Поред наведеног, у оквиру ове активности припремљено је и објављено ново издање Приручника за полагање посебног стручног испита за
матичара, а обезбеђени су и образци уверења о положеном посебном стручном испиту за матичара.

Министарство за европске интеграције
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

Извршење
буџета
програмске активности

0601
0007

Подршка приступању Србије ЕУ
Информисање јавности и обука у процесу европских интеграција
в.д. помоћника Министра, Тамара Делић

Усвојен
буџет за
2018.
(у 000 РСД)

Текући буџет
за 2018.
(у
000 РСД)

Извршење
у
2018.
(у 000 РСД)

Проценат
извршења
у односу
на текући
буџет

40,455.00

40,691.00

32,306.00

79.39

Циљ програмске активности: Подизање нивоа информисаности грађана о процесу приступања Србије ЕУ
Назив индикатора

Јединица
мере

Проценат испитаника који
подржавају реформе које
Проценат
се спроводе на путу ка ЕУ
по полу - жене
Проценат испитаника који
подржавају реформе које
Проценат
се спроводе на путу ка ЕУ
по полу - мушкарци
Проценат испитаника који
подржавају
чланство Проценат
Србије у ЕУ по полу - жене

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

Извештај са
резултатима
67
истраживања

60

76

пораст подршци реформама јер грађани виде
резултате истих

Извештај са
резултатима
65
истраживања

60

74

пораст подршци реформама јер грађани виде
резултате истих

Извештај са
резултатима
48
истраживања

45

54

нема значајних одступања; благи пораст

Извор
верификације

Базна
вредност
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Проценат испитаника који
Извештај са
подржавају
чланство
Проценат резултатима
50
50
55
нема значајних одступања; благи пораст
Србије у ЕУ по полу истраживања
мушкарци
Коментар РОБ експерткиња: У оквиру циља Подизање нивоа информисаности грађана о процесу приступања Србије ЕУ премашене су
циљане вредности за оба индикатора, који указују на то да је порасла подршка реформама које се спроводе на путу ка ЕУ, као и да већи број
грађана и грађанки подржава приступање ЕУ. Тако 76% жена и 74% мушкараца подржавају реформе које се спроводе на путу ка ЕУ, док је
проценат испитаника који подржавају чланство Србије у ЕУ у порасту за 5% када су у питању мушкарци и 9% када су у питању жене. Више од
половине испитаника подржава чланство РС у ЕУ. Информисаност грађана о процесу приступања и препознавање бенефита од приступања
значајно је за успешно спровођење реформи.
Циљ програмске активности: Унапређење капацитета за приступање, посебно за преговоре са Европском унијом
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Број
државних
службеника обучених за Број
процес преговора РС са ЕУ

Годишњи
извештај
о
спроведеним 305
обукама,
листе

320

207

Број
државних
службеница обучених за Број
процес преговора РС са ЕУ

Годишњи
извештај
о
спроведеним 530
обукама,
листе

615

426

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

Са напретком процеса европских интеграција,
фокус обука се помера са хармонизације на
имплементацију закона, што подразумева
укључивање великог броја актера, односно
пораст броја полазника који нису државни
службеници. У 2018. знатно је већи број
обучених који нису државни службеници
између осталог и јер је изменама Закона о
државним службеницима МЕИ надлежно и за
стручно усавршавање "других релевантних
група у процесу преговора о приступању РС
ЕУ".
Са напретком процеса европских интеграција,
фокус обука се помера са хармонизације на
имплементацију закона, што подразумева
укључивање великог броја актера, односно
пораст броја полазника који нису државни
службеници и делимично смањење броја
полазника који су државни службеници.
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Број
реализованих
Број
стажирања по полу - жене

Број
реализованих
стажирања по полу - Број
мушкарци

Годишњи
извештај
о
спроведеним 5
обукама,
листе
Годишњи
извештај
о
спроведеним 1
обукама,
листе

3

4

Нема значајнијих одступања у односу на
циљану вредност.

2

0

Нема значајнијих одступања у односу на
циљану вредност.

Европске интеграције су широк друштвени
процес који укључује све релевантне актере,
Број учесника обуке о ЕУ
не само државну управу. Повећање броја
који
нису
државни Број
120
649
учесника обука
који
нису
државни
службеници
службеници очекивано је са отварањем већег
броја поглавља.
Коментар РОб експеткиња: У оквиру циља Унапређење капацитета за приступање, посебно за преговоре са Европском унијом буџетски
корисник је одступио од циљаних вредности. Наиме, обучено је 207/320 државних службеника а што је 64% од плана, и 426/615 државних
службеница, што је 69% од планираног. Код броја реализованих стажирања по полу, ниједан мушкарац није био обухваћен овом активношћу,
па би буџетски корисник требало да објасни зашто до овога није дошло, и планира активности које би ово могле да поспеше, пошто план у
потпуности није реализован. С друге стране, буџетски корисник је обуком о ЕУ обуватио пет пута више учесника који нису државни
службеници од планираног (649 уместо планираних 120). Као разлог овога је наведено да је дошло до отварања већег броја поглавља. Било
би корисно уколико би се и овај индикатор водио разложен по полу.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Министарство је у 2018. програмирало, организовало и евалуирало 66 програма стручног усавршавања (семинара, радионица, студијских
посета) из области ЕУ, на 42 различитe теме у 166 дана обуке, са укупно 1282 учесника. Спроведено је и четири стажирања, у 65 радних дана,
у институцијама земаља чланица ЕУ. Обуке су се реализовале у складу са Посебним програмом стручног усавршавања из области ЕУ. Број
обучених учесника обуке који нису државни службеници знатно је већи од циљне вредности за 2018. годину. Повећање броја учесника обука
који нису државни службеници очекивано је са отварањем већег броја поглавља, а МЕИ је - пратећи потребе за обуком које произлазе из
процеса приступања - појачала обуку "других релевантних група у процесу преговора о приступању" (Закон о државним службеницима). У
децембру је спроведено редовно теренско истраживање јавног мњења о ЕУ; забележен је пораст броја грађана који би се на референдуму о
Годишњи
извештај
о
спроведеним 110
обукама,
листе
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чланству Србије у ЕУ изјаснили позитивно. Тај проценат је 55 одсто, као и у јуну (али три процента већи него у децембру 2017). Пораст броја
испитаника који подржавају чланство Србије у ЕУ објашњавамо напретком у преговорима о чланству и појачаном комуникацијом са јавношћу
и већом видљивошћу ЕУ у Србији. Проценат оних који подржаавју реформе увек је стабилан, сада износи 75 одсто, у односу на 68, колико је
било у јуну . Проценат извршења буџета ове програмске активности од скоро 80% говори у прилог чињеници појачане комуникационе
активности Министартсва која би у наредним годинама требала да буде и израженија посебно у сегменту приближавања процеса европских
интеграција општој јавности и информисања о директној користи коју грађани Србије имају од коришћења претприступних фондова ЕУ .

Канцеларија за Косово и Метохију
Програм
0603
Одговорно лице
Биланс
извршења
програма:
Назив
програма/програмске
активности/пројекта

Шифра
програмске
активности /
пројекта

Подршка функционисању
и унапређењу локалних
0001
административних
капацитета
Подршка функционисању
васпитно-образовних
иституција у складу са 0002
мрежом
школа
и
предшколских установа
Подршка функционисању
здравствених институција
0003
у складу са мрежом
здравствених институција

Подршка функционисању установа и организација на територији АП Косово и Метохија
Марко Ђурић

Усвојен
буџет
за
2018.
(у
000 РСД)

Текући
буџет за
2018.
(у 000 РСД)

Извршење
у
2018.
(у 000 РСД)

Проценат
извршења
у односу
на текући
буџет

33,679,964

3,379,964

3,282,907

97.13%

185,512

252,108

252,108

100.00%

19,000

33,469

33,415

99.84%
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Стручна
административна
подршка

и

Програм

0004

0604

Одговорно лице
Биланс
извршења
програма:
Назив
програма/програмске
активности/пројекта

Подстицај
економског
развоја
Изградња
и
реконструкција
стамбених објеката
Пружање правне помоћи
српском и неалбанском
становништву
Подршка
социјално
угроженом становништву
и процесу повратка
Подршка
социјално
угроженом становништву
и процесу повратка
Заштита
културне
баштине,
подршка
Српској
православној
цркви
и
културним
активностима

253,534

251,334

228,372

90.86%

УКУПНО:

3,916,875

3,796,802

96.93%

Подршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва на територији АП
Косово и Метохија
Марко Ђурић

Шифра
програмске
активности /
пројекта

Усвојен буџет
за 2018.
(у
000 РСД)

Текући
буџет за
2018.
(у
000
РСД)

0001

199,162

1,572,590 1,533,270

97.50%

0002

454,047

1,671,837 1,671,640

99.99%

0003

11,600

11,600

11,600

100.00%

0004

237,065

237,065

209,831

88.51%

0005

34,630

34,630

34,603

99.92%

0006

279,740

299,940

299,940

100.00%

Извршење
у
2018.
(у 000 РСД)

Проценат
извршења у
односу
на
текући буџет
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ИПА 2013 - Сектор
7007
унутрашњих послова
ИПА 2014 - Унутрашњи
7028
послови

35,089

35,089

14,215

40.51%

13,188

13,188

9,016

68.37%

УКУПНО:
3,875,939 3,784,115 97.63%
Циљ програма: Успостављени адекватни услови живота и рада неалбанског становништва на Косову и Метохији
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност
2018.

у

Образложење одступања остварене
циљне вредности индикатора

од

Укупна пружена помоћ
Интерна
српском и неалбанском
евиденција
становништву на КиМ
Канцеларије
Koментар: Подразумева
за Косово и
број
19000
20260
побољшање
свих
Метохију
и
аспеката живота и рада
званични
српског и неалбанског
статистички
становништва на КиМ.
подаци
Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник није унео остварени резултат.
Образложење спровођења програма у години извештавања:
У специфичним условима који већ дужи низ година постоје на територији АП Косово и Метохија, рад на унапређењу квалитета живота српског
и неалбанског становништва је веома сложен. Упркос томе, активностима Канцеларије за Косово и Метохију, у оним областима у којима је то
објективном стварношћу могуће, омогућава се побољшање животних услова у срединама које су насељене већински српским и неалбанским
становништвом. На деловима територије где је српско и неалбанско становништво у мањини, ситуација је знатно сложенија с обзиром на
агресивне и рушилачке активности према објектима, имовини, превозним средствима па и самим животима људи. Недовољна активност
међународних институција погодује оваквом стању. Без обзира на овакве услове, поред решавања свакодневних проблема овог
становништва пружањем разних врста хуманитарних помоћи, настављен је рад и на капиталним пројектима попут изградње повратничког
насеља "Суначна долина" (завршетак радова се предвиђа у 2019. години), бањског комплекса "Рајска бања" у Бањској, изградњи станова,
набавци пољопривредних машина и опреме, садница, набавци сточног фонда, изградњи мини фарми, изградњи сушара, регулацији
водоводне и канализационе мреже, пружању стручне адвокатске одбране окривљеним од стране правосудних органа Привремених
институција самоуправе и међународним органима, подршци становништву преко организација цивилног друштва, интензивној сарадњи са
Српском православном црквом, као и активностима у области културе, спорта и информисања, организовања честих обилазака имовине,
цркава, манастира и гробаља ради подстицања процеса повратка и демонстрирања присуства државе Србије и српског народа на овим
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просторима. Ове активности ће се наставити без обзира на препреке које постоје у њиховој реализацији укључујући и драконске мере
привремених органа локалне самоуправе у Приштини ("таксе" од 100% на робу из централне Србије) донете крајем године.
Програм

0604

Програмска
активност/пројекат
Одговорно лице

0004

Подршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва на територији АП
Косово и Метохија
Подршка социјално угроженом становништву и процесу повратка
Марко Ђурић

Усвојен буџет
(у

Извршење
буџета за 2018.
програмске
000 РСД)
активности/пројекта:
237,065

Текући буџет за
2018.
(у 000
РСД)

Извршење у
2018.
(у 000 РСД)

Проценат
извршења
у
односу
на
текући буџет

237,065

209,831

88.51%

Циљ програмске активности/пројекта: Пружена подршка социјално угроженим породицама на КиМ
Назив индикатора

Јединица мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност
2018.

у

Остварена
вредност у
2018.

1.
Број
корисника
број
народних кухиња

Евиденција
Канцеларије
за КиМ и
2000
званични
статистички
подаци

2000

2131

2. Број породица које су
оствариле
социјалну број
помоћ

Евиденција
Канцеларије
за КиМ
и
центара
за 1720
социјални рад
на територији
АП КиМ

1500

2000

Образложење одступања остварене од
циљне вредности индикатора

Већи број корисника услуга народних
кухиња је последица повећања
потреба за истим услед погоршања
животних
услова,
смањене
запослености и генерално ниских
примања.
Корисници
су
631
мушкарац, 642 жене, 858 деце. Услуге
су пружане свима којима је било
неопходно.
Ради се о једнократној помоћи,
помоћи породицама поврат-ника и
помоћи породицама отетих и несталих
лица. Одступања се јављају због
великог броја породица које остварују
само "минималну надокнаду" и
повећања
броја
незапослених.
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Повећава се број захтева за
једнократну помоћ. Велики број
захтева за једнократну помоћ односио
се на лечење деце и одраслих који
морају да се лече у Централној Србији.
Помоћ је исплаћена и за 80 породица
самохраних родитеља, а и за 10
породица где су жене жртве насиља.
Евиденција
Канцеларије
за КиМ и
3. Број породица које су
невладиних
оствариле хуманитарну број
организација
10000
10000
10000
помоћ
које сарађују
са
Канцеларијом
за КиМ
Коментар РОБ експерткиња: У оквиру циља Пружена подршка социјално угроженим породицама на КиМ буџетски корисник je премашио
циљану вредност, па је број породица које су оствариле социјалну помоћ порастао са циљаних 1500 на 2000. Ово се објашњава великим
бројем породица које остварују само "минималну надокнаду" и повећањем броја незапослених. Са истим новцем обухваћено је чини се већи
број породица, али би требало да се размотри да ли су смањена средства угрозила егистенцију лица у стању социјалне потребе. Повећао се
број захтева за једнократну помоћ, а односио се на лечење деце и одраслих који морају да се лече у Централној Србији. Потребно је да се
појасни зашто су средства за социјалну помоћ додељена за лечење, имајући у виду да сви грађани имају право на здравствену заштиту, као и
чему су средства тачно намењена. Помоћ је исплаћена и за 80 породица самохраних родитеља, а и за 10 породица где су жене жртве насиља,
а што је важна нформација која говори о томе и да је ова осетљива циљна група препозната.
Програм

0604

Програмска
активност/пројекат
Одговорно лице

0005

Подршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва на територији АП
Косово и Метохија
Подршка организацијама цивилног друштва
Марко Ђурић
Извршење
у
2018.

Проценат
извршења
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Усвојен буџет

Текући

буџет

Јединица мере

Извор
верификације

(у

000

у

односу

Извршење
буџета за 2018.
(у за 2018.
(у РСД)
на текући
програмске
000 РСД)
000 РСД)
буџет
активности/пројекта:
34,630
34,630
34,603
99.92%
Циљ програмске активности/пројекта: Подигнути капацитети организације цивилног друштва на КиМ
Назив индикатора

1. Број жена - корисника
пројеката ОЦД у области број
заштите
2.
Број
корисника
(мушкараца и жена)
пројеката ОЦД у области
заштите људских права,
број
права
на
родну
равноправност српског и
неалбанског
становништва и ИРЛ
3. Број мушкараца корисника
пројеката
ОЦД у области заштите
људских права, права на број
родну
равноправност
српског и неалбанског
становништва и ИРЛ
4. Број подржаних акција
и пројеката културно број
уметничког
и
едукативног карактера

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност
у 2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

Интерна
евиденција
Канцеларије
нема
за Косово и
Метохију

2

нема
података

није могуће обезбедити поуздане податке

Интерна
евиденција
Канцеларије
3
за Косово и
Метохију

3

3

Интерна
евиденција
Канцеларије
нема
за Косово и
Метохију

1

нема
података

није могуће обезбедити поуздане податке

7

Достављена документација за пројекте није
била одговарајућа осим за наведени број
реализованих
пројеката.
Расположива
средства су распоређена на квалитетније
пројекте.

Базна
вредност

Интерна
евиденција
Канцеларије
5
за КиМ и
званични

8
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5.
Број
подржаних
пројеката организације
цивилног друштва у
број
области сарадње са
међународним
субјектима
6. Број реализованих
пројеката и активности
организација цивилног
друштва
у
области број
побољшања квалитета
живота деце и омладине
на КиМ

статистички
подаци
Интерна
евиденција
Канцеларије
за КиМ и 2
званични
статистички
подаци
Интерна
евиденција
Канцеларије
за КиМ и 8
званични
статистички
подаци

2

4

10

10

Број квалитетних пројеката који задовољајају
критеријуме конкурса је био већи од
планираног броја. Процењено је да је
финансирање свих ових пројеката корисно и
сврсисходно.

Финансирани су пројекати у области
социјалне заштите који су били у складу са
приоритетима Канцеларије за КиМ и који су
7.
Број
успешно
оцењени највишим оценама у складу са
имплементираних
Комисија за
критеријумима. Финансирана су 4 пројекта
пројекта из области број
стручни
11
15
14
који се односе на побољшање услова живота
унапређења социјалне
преглед
и рада деце са сметњама у развоју, 1 пројекат
заштите
који се односи на обуку за незапослене жене,
4 пројекта који се односе на афирмацију
социјалне заштите и 2 пројекта који се односе
на породице отетих и несталих лица.
Коментар РОБ експерткиња: Код циља Подигнути капацитети организације цивилног друштва на КиМ буџетски корисник нема податке за
два родна индикатора. Потребно је појаснити зашто није могуће доћи до тих података, и уколико не постоји могућност да се ови подаци
обезбеде, требало би да се размотри ревидирање индикатора. Када се говори о успешно имплементираним пројектима из области
унапређења социјалне заштите, финансирана су 4 пројекта који се односе на побољшање услова живота и рада деце са сметњама у развоју, 1
пројекат који се односи на обуку за незапослене жене, 4 пројекта који се односе на афирмацију социјалне заштите и 2 пројекта који се односе
на породице отетих и несталих лица. Препорука: Било би потребно да се додатно појасни на шта се односе пројекти за афирмацију социјалне
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заштите, као и да се учини доступном информација о врсти обуке као и броју обучених жена обухваћених пројектом за обуку незапослених
жена.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Пружена је подршка одговарајућим активностима организација цивилног друштва ради унапређење социјалне заштите и побољшања
квалитета живота становништва на КиМ. Средства за финансирање/суфинансирање програма и пројеката организација цивилног друштва по
расписаном јавном позиву за достављање предлога пројеката у складу са приоритетима Канцеларије додељивана су на основу Јавног позива.
Додела финансијских средстава врши се у складу са приоритетима Кацеларије и додељују се организацијама цивилног друштва за програмие
и пројекте који буду оцењени највишим оценама у складу са критеријумима. Право да конкуришу за доделу средстава за финансирање или
суфинансирање програма и пројеката имају организације цивилног друштва са седиштем у Републици Србији. Саставни део Јавног позива су
Смернице за подносиоце предлога пројеката по јавном позиву. Смерницама се осим потребне документације и прописаних образаца за
подносиоце предлога пројеката дефинишу и циљеви конкурса, ближи услови и критеријуми, елементи предлога програма и пројеката и начин
њиховог вредновања, као и рокови и начин пријављивања. Директор Канцеларије образује посебну радну групу - Комисију за стручни преглед
поднетих предлога пројеката по Јавном позиву. Одлуку о додели средстава доноси директор Канцеларије за КиМ. Рок за одабир предлога
пројеката не може бити дужи од 30 дана. Средства која се у складу са Упутством одобре за реализацију конкретног пројекта могу се користити
искључиво за реализацију тог пројекта у складу са Уговором који се закључује између Канцеларије и носиоца пројекта. Уговором се уређују
међусобна права и обавезе. Носилац пројекта дужан је да 30 дана по завршетку пројекта достави завршни извештај о реализацији пројекта и
наменском утрошку средстава. Канцеларија прати спровођење и реализацију одобрених пројеката и оцењује ефикасност реализације
пројеката на основу расположивих и информација добијених од крајњих корисника. Средства за финансирање/суфинансирање програма и
пројеката хуманитарних и организација цивилног друштва додељивана су удружењима која реализују програме и пројекте у складу са
годишњим приоритетима политике Канцеларије за КиМ (истраживања, дебате, манифестације и др.) у домену социјалне политике,
унапређења положаја деце и младих, неформалне едукације, правне помоћи, одржавања спортских манифестација и јачања спортских
организација, очувања културног идентитета и промоције културног наслеђа, међународних активности у циљу промоције АП Косово и
Метохија као историски, правно, друштвено, духовно и културно неодвојивог дела Републике Србије.

Државна ревизорска институција
Програм
2304
Ревизија јавних средстава
др Душко Пејовић
Одговорно лице
Циљ програма: Објективно извештавање Народне скупштине Републике Србије и свих заинтересованих страна о увођењу родно одговорног
буџетирања у односу на број ревидираних субјеката
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Јединица
мере

Назив индикатора

Извор верификације

Базна
вр.

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност
у 2018.

Образложење
одступања
остварене од
циљне
вредности
индикатора

% буџетских корисника
обухваћених годишњим
планом
Државне
Годишњи извештај о раду ДРИ за 2018. годину (тренутно
ревизорске институције,
је у изради, биће достављен Народној скупштини РС и
а који су у обавези %
0
80
100
објављен на интернет страници Институције до 31.
увођења
родно
марта)
одговорног буџетирања
према плану министра
финансија
Коментар РОБ експерткиња: У складу са Планом министра финансија, обавезу увођења РОБ је у 2018. години имало 35 буџетских корисника,
док је на нивоу АПВ ову обавезу имало 14 буџетских корисника, у складу са Планом Покрајинског секретара за финансије. Остварење циља
Објективно извештавање Народне скупштине Републике Србије и свих заинтересованих страна о увођењу родно одговорног буџетирања
у односу на број ревидираних субјеката прати индикатор % буџетских корисника обухваћених годишњим планом Државне ревизорске
институције, а који су у обавези увођења родно одговорног буџетирања према плану министра финансија. Како су овај циљ и индикатор тек
уведени 2018. године, базна вредност је 0. Циљна вредност је изражена као 80% од свих буџетских корисника који су обухваћени годишњим
планом ДРИ, а који јесу у обавези да уведу РОБ у складу са планом то заиста јесте и учинило. На основу извештаја ДРИ види се да је чак 100%
буџетских корисника обавезаних планом, а укључених у план ревизије, своју обавезу испунило. Међутим, недостаје образложење одступања
од циљне вредности индикатора. Препорука: Било би корисно да се у коментарима наведу буџетски корисници који су обухваћени ревизијом
и РОБ-ом, јер се из извештаја не види њихов број и које су то институције.
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Програмом ревизије за 2018. годину обухваћено је спровођење ревизије финансијских извештаја и правилности пословања код субјеката код
којих се ревизија спроводи обавезно, сваке године као и ревизија финансијских извештаја и правилности пословања одређеног броја субјеката
из члана 35. Закона. Програмом за 2018. годину обухваћене су и две ревизије сврсисходности пословања. Институција је у 2018. години објавила
221 ревизорски производ од чега се 141 односи на ревизије финансијских извештаја и правилности пословања, 58 ревизија правилности
пословања, 20 ревизија одазивних извештаја и две ревизије сврсисходности. Трошкови, расходи и издаци ревидираних субјеката у 2016. години
износе 2.631 милијарди динара. Уједно, На овај начин Институција је у 2018. години објавила 221 различитих извештаја.
Програм

2304

Ревизија јавних средстава
72

Програмска
активност/пројекат 0001
Спровођење поступака ревизије
др Душко Пејовић
Одговорно лице
Циљ програмске активности/пројекта: Пружање благовремене и висококвалитетне услуге ревизије
Назив индикатора

Јединица
мере

Број
ревизорских Број
производа

Извор
верификације

Базна
вредност

Годишњи
173
извештај о раду
ДРИ за 2018.
годину
(тренутно је у
изради, биће
достављен
Народној
скупштини РС и
објављен
на
интернет
страници
Институције до
31. марта)

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност у
2018.

247

221

Образложење одступања остварене од циљне вредности
индикатора

Планирани индикатор није остварен у потпуности из
више разлога: Број ревизорских производа планиран
је полазећи од очекиваног броја и структуре
запослених
Институције.
Међутим,
услед
неодобравања неопходног износа средстава за
пријем кадрова у Институцију, као и недовољних
просторних капацитета очекивани број запослених
није остварен. И поред тога, Институција
континуирано улаже значајне напоре за јачање
функције екстерне ревизије, између осталог и кроз
повећање броја субјеката ревизије. У број
ревизорских производа урачунати су само производи
који су објављени на нашој интернет страници тј.
извештаји о ревизији финансијских извештаја и
правилности пословања, о ревизији правилности
пословања, ревизији сврсисходности и ревизији
одазивних извештаја. Приликом доношења програма
ревизије за наредну годину никада се не може
презицно планирати број ревизија одазивних
извештаја јер он зависи од података садржаним у
одазивним извештајима субјеката ревизије и ова
ревизија се спроводи само када се на другачији начин
не може проверити веродостојност одазивних
извештаја.

73

Годишњи
извештај о раду
ДРИ за 2018.
годину
Извршавањем свих планираних ревизија обухваћено
(тренутно је у
је више од планираног обима обухвата података из
изради, биће
финансијских извештаја субјеката ревизије који се
Обим ревидираних млрд.
достављен
2400
2550
2631
односе на расходе и издатке. Одступање се јавља због
средстава
дин.
Народној
непостојања прецизиних података о расходима и
скупштини РС и
издацима субјеката ревизије у време израде
објављен
на
програма ревизије.
интернет
страници
Институције до
31. марта)
Циљ програмске активности/пројекта: Објективно извештавање Народне скупштине Републике Србије и свих заинтересованих страна о
увођењу родно одговорног буџетирања у односу на број ревидираних субјеката
Назив индикатора

Јединица
мере

%
буџетских
корисника
обухваћених
годишњим планом
Државне
ревизорске
институције, а који %
су
у
обавези
увођења
родно
одговорног
буџетирања према
плану
министра
финансија

Извор
верификације

Базна
вредност

Годишњи
извештај о раду
ДРИ за 2018.
годину
(тренутно је у
изради, биће
достављен
0
Народној
скупштини РС и
објављен
на
интернет
страници
Институције до
31. марта)

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања остварене од циљне вредности
индикатора

80

100

-
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Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програмом ревизије за 2018. годину обухваћено је спровођење ревизије финансијских извештаја и правилности пословања код субјеката код
којих се ревизија спроводи обавезно, сваке године као и ревизија финансијских извештаја и правилности пословања одређеног броја
субјеката из члана 35. Закона. Програмом за 2018. годину обухваћене су и две ревизије сврсисходности пословања. Институција је у 2018.
години објавила 221 ревизорски производ од чега се 141 односи на ревизије финансијских извештаја и правилности пословања, 58 ревизија
правилности пословања, 20 ревизија одазивних извештаја и две ревизије сврсисходности. Трошкови, расходи и издаци ревидираних субјеката
у 2016. години износе 2.631 милијарди динара. Уједно, На овај начин Институција је у 2018. години објавила 221 различитих извештаја.
Коментар РОБ експерткиња: У складу са Планом министра финансија, обавезу увођења РОБ је у 2018. години имало 35 буџетских корисника,
док је на нивоу АПВ ову обавезу имало 14 буџетских корисника, у складу са Планом Покрајинског секретара за финансије. Остварење циља
Објективно извештавање Народне скупштине Републике Србије и свих заинтересованих страна о увођењу родно одговорног буџетирања
у односу на број ревидираних субјеката прати индикатор % буџетских корисника обухваћених годишњим планом Државне ревизорске
институције, а који су у обавези увођења родно одговорног буџетирања према плану министра финансија. Како су овај циљ и индикатор тек
уведени 2018. године, базна вредност је 0. Циљна вредност је изражена као 80% од свих буџетских корисника који су обухваћени годишњим
планом ДРИ, а који јесу у обавези да уведу РОБ у складу са планом то заиста јесте и учинило. На основу извештаја ДРИ види се да је чак 100%
буџетских корисника обавезаних планом, а укључених у план ревизије, своју обавезу испунило. Међутим, недостаје образложење одступања
од циљне вредности индикатора. Препорука: Било би корисно да се у коментарима наведу буџетски корисници који су обухваћени ревизијом
и РОБ-ом, јер се из извештаја не види њихов број и које су то институције.

Повереник за заштиту равноправности
Програм
Одговорно лице
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Напомена: средства донације Краљевине Норвешке за пројекат Јачање локалних антидискриминационих капацитета и институционалних
капацитета Повереника за заштиту равноправности стављена су на располагање Поверенику на самом крају календарске 2017. године па
су циљеви и индикатори за овај пројекат утврђени у оквиру предлога приоритетних области финансирања за период 2019-2021. Године
Циљ програма: Повећање нивоа заштите равноправности
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна вр.

Остваре
на

Образложење одступања остварене од циљне вредности
индикатора

75

Број
пружених
информација грађанима и
број
примљених
притужби
грађана
Број
пружених
информација грађанкама
број
и примљених притужби
грађанки
Број
пружених
информација
другим
субјектима и примљених број
притужби
других
субјеката
Однос
између
броја
упућених и спроведених Процена
препорука и препорука т
мера

Циљна
вр. у
2018.

вредност
у 2018.

Годишњи
извештај

265

300

265

Број одступа од циљне вредности у малом проценту

Годишњи
извештај

250

290

373

Број одступа од циљне вредности због повећаног
броја притужби жена а поводом примене Закона о
финансисјкој подршци породици са децом

309

Број одступа од циљне вредности због повећаног
броја притужби организација која се бави заштитом
људских права, а које се односе на приступачност
бирачких места за особе са инвалидитетом

88.25

По препорукама и препорукама мера поступљено је у
88,25% случајева. По препорукама и препорукама
мера које се односе директно на родну равноправност
поступљено је 81,25% случајева

Годишњи
извештај

Годишњи
извештај

103

85,3

110

87

Коментар РОБ експерткиња: Родно одговорни циљ Повећање нивоа заштите равноправности и индикатор који прати број пружених
информација грађанкама и грађанима, као и примљених притужби грађанки и грађана прикупља драгоцене податке о различитом интензитету
подршке која је потребна различитим групама током времена. У извештајном периоду, на пример, премашена је циљна вредност за грађанке
због већег броја притужби жена услед примене Закона о финансијској подршци породици са децом, на који је ПЗР поднео и захтев за оцену
уставности. Ово је пример великог доприноса који буџетски корисник даје родној равноправности користећи и РОБ као алат у свом раду.
Такође је повећан и број притужби организација која се бави заштитом људских права, а које се односе на приступачност бирачких места за
особе са инвалидитетом, па је премашена планирана вредност (309 наспрам планиране 103). Овај индикатор такође сведочи о користи од
РОБ-а за грађане и грађанке јер се лакше уочавају конкретни проблеми који посебно погађају поједине групе жена и мушкараца у друштву, па
их је лакше и решити. Најзад, однос између броја упућених и спроведених препорука и препорука мера остварио је резултат који је нешто
бољи од пројектованог. Из образложења се види да је по препорукама и препорукама мера које се односе директно на родну равноправност
поступљено у 81,25% случајева, дакле испод укупног просека. И овај је податак драгоцен, а образложења која је овај орган пружио за
одступања од циљних вредности су за похвалу, јер дају адекватне информације и усмеравају пажњу на битне елементе за процес планирања.
Образложење спровођења програма у години извештавања:
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Повереник за заштиту равноправности наставио је рад на сузбијању свих облика и случајева дискриминације и унапређивању равноправности
у 2018. години, користећи своја законска овлашћења. У току 2018. године, ПЗР је примио већи број грађана и грађанки у пријемној канцеларији,
а повећан је и број грађана и грађанки који су тражили информације путем телефона или електронском поштом. Taкође, повећан је број
предмета у којима је поступао ПЗР. Разлози за то су, пре свега, потребе грађана и грађанки који траже заштиту од различитих повреда права,
њихова већа информисаност, делом и веће препознавање дискриминације, проблеми у примени бројних закона као и активности које ПЗР
предузима у смислу отворености, доследности и раду на повећању видљивости. Настављен је тренд поступања по препорукама ПЗР, што може
довести до закључка да је дискриминаторно поступање ретко производ намере, иако намера у поступку за заштиту од дискриминације није
елемент
одлучивања.
У обављању послова из законом прописане надлежности ПЗР је спровео све планиране активности и утрошено је 78,85% расположивих
средстава. У складу са обезбеђеним средствима ПЗР је плански и рационално попуњавао кадровске капацитете. Јачање капацитета ПЗР, у чијој
надлежности је заштита од дискриминације и унапређење равноправности, доприноси остваривању његове функције. Надлежности ПЗР,
утврђене Законом о забрани дискриминације, чине ову институцију централним државним органом за сузбијање дискриминације и
унапређење равноправности. Имајући у виду наведено као и чињеницу повећања броја предмета у којима поступа ПЗР из године у годину,
неопходно је обезбедити средства за јачање кадровских капацитета како би ова институција и у будућем периоду вршила своје надлежности
на ефикасан и ефективан начин.
Програм
Програмска активност
Одговорно лице

1001
0012

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Делотворно сузбијање и заштита од дискриминације
Славица Стишовић

Циљ програмске активности: Повећање нивоа унапређења равноправности
Назив индикатора

Јединица
мере

Број инфо сесија о родној
равноправности у свим областима
број
друштвеног живота
Обавештења,
саопштења
и
упозорења јавности, мишљења на
нацрте закона и других прописа,
број
поднети предлози за оцену
уставности
и
законитости,
иницијативе за доношење и измену

Извор
верификације

Базна
вр.

Циљна
вр.
у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Годишњи
извештај, веб
20
страница
Повереника

21

34

Годишњи
извештај, веб
291
страница
Повереника

330

409

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

Одступање од циљне вредности је због
повећаног броја скупова и активности на тему
родне равноправности у којима је учествовао
ПЗР
У 2018. години дато је: 10 обавештења
јавности, 24 саопштења, 17 упозорења, 37
мишљења на законе, 4 предлога за оцену
уставности, 9 иницијатива за доношење и
измену прописа. ПЗР је организовао и
учествовао на 308 радионицa,стручних
77

прописа, извештаји и публикације,
скупова и конференција у земљи и
организација
и
учешће
на
иностранству који се односе на заштиту од
радионицама,
семинарима,
дискриминације
и
унапређење
стручним
скуповима
и
равноправности.
конференцијама у земљи и
иностранству који се односе на
заштиту од дискриминације и
унапређење равноправности
Коментар РОБ експерткиња: РОБ циљ програмске активности Повећање нивоа унапређења равноправности директно је усмерен на родну
равноправност кроз инфо сесије које ПЗР одржава о родној равноправности у свим областима друштвеног живота. Остварени резултат
премашио је циљну вредност за 61%. У образложењу се наводи да је то резултат појачане активности ПЗР у вези са учешћем на скуповима на
тему родне равноправности. Други индикатор мери напредак у обавештавању јавности кроз различите канале, укључујући обавештења,
саопштења и упозорења јавности, мишљења на нацрте закона и других прописа, поднете предлоге за оцену уставности и законитости,
иницијативе за доношење и измену прописа, извештаје и публикације, организацију и учешће на радионицама, семинарима, стручним
скуповима и конференцијама у земљи и иностранству који се односе на заштиту од дискриминације и унапређење равноправности. Веома
прецизно је наведено у образложењу које су све активности реализоване у извештајном периоду. Остварени резултат премашио је циљну
вредност.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Повереник за заштиту равноправности је ове године спровео низ обука и предавања из области препознавања и реаговања на
дискриминацију, као и познавања и примене антидискриминационих прописа, којима су обухваћени полицијски службеници, инспектори
рада, представници локалних самоуправа, медија и организација цивилног друштва, а одржани су и семинари на тему грађанско-правне
заштите од дискриминације за судије све четири апелације. Такође, ПЗР је присуствовао бројним конференцијама и округлим столовима
намењеним унапређењу људских права маргинализованих друштвених група, као и на трибинама, радним састанцима и радионицама
посвећеним сагледавању стања у појединим областима, попут оснаживања жена, виктимизацији, положаја радника и синдикалних
организација, креирања одговарајућих услуга у заједници, положаја предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом, положају особа са инвалидитетом у поступцима пред органима јавне власти и бројним другим. Током 2018. године, одржани
су састанци и са представницима појединих компанија које су се обратиле ПЗР ради помоћи у вези са доношењем Кодекса равноправности.
ПЗР је издао и два приручника: Приручник за спровођење антидискриминационих прописа: Како препознати случајеве дискриминације пред
органима јавне власти и Приручник за спровођење ситуационог тестирања, као и Смернице за стратешке парнице. Као и претходних година
ПЗР је наставио праксу спровођења различитих истраживања. Пoвeрeницa вишe путa рeaгoвaлa упoзoрeњимa зa jaвнoст јер је 2018. гoдину
oбeлeжилo и нeдoпустивo извeштaвaњe jeднoг брoja штaмпaних мeдиja и пoртaлa, кojи су oбjaвљивaли сeкстиcтичкe, мизoгинe и
шoвинистичкe сaдржaje и врeђaли углeд и дoстojaнствo пojeдиних личнoсти.
Програм
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Пројекат
4003
Симулација суђења-MOOT COURT
Одговорно лице
Сања Станковић
Циљ пројекта: Побољшање правне заштите од дискриминације маргинализованих група и појединаца
Назив индикатора

Јединица мере

Извор
верификације

Број
пријављених
тимова
и
број
Годишњи
студената/киња за
тимова/учесника извештај
учешће
на
такмичењу

Базна
вредност

26/98

Циљна
вредност у
2018.

26/100

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

17/44

Све активности на промоцији пројекта и
анимирању студената да учествују на
такмичењу, а које су предвиђене у 2018.
години извршене су на време и на начин на
који су планиране.

Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ је уведена родна перспектива уз помоћ индикатора који прати укљученост студената и студенткиња.
Из остварених вредности се види да је интересовање студенткиња за учешће на такмичењу значајно и конзистентно веће. Можда је потребно
да се додатно анимирају студенти, или да им се понуду неки други начин на који би се постигао исти циљ. Препорука: Мањи обухват од
планираног за обе групе могао би да буде повод за прикупљање повратних информација од учесника и учесница о начинима на које би
активност могла да се унапреди, поред тога што су све предвиђене активности остварене на време.
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Повереник за заштиту равноправности шесту годину заредом реализује пројекат „Симулација суђења у области заштите од дискриминације“
уз финансијску подршку Фондације за отворено друштво. Општи циљ пројекта је подизање свести друштва о потреби сузбијања свих облика
дискриминације као негативне, противзаконите друштвене појаве.
Такмичење је усмерено на студенте и студенткиње правних факултета у Републици Србији, а састоји се од писања тужбе и одговора на тужбу,
а у финалном делу најуспешнији тимови износе правне аргументе и практикују стечена знања и вештине излагања у односу на задати правни
проблем. Општи циљ пројекта је подизање свести друштва о потреби сузбијања свих облика дискриминације као негативне, противзаконите
друштвене појаве. Специфични циљ пројекта је изградња капацитета будућих правника, студената и студенткиња правних факултета у
Републици Србији, за заштиту од дискриминације кроз упознавање правних механизама и стицање вештине излагања правне аргументације,
учешћем у симулацији суђења у области заштите од дискриминације.
Други специфични циљ пројекта је сензибилисање академске и свеукупне јавности за питање дискриминације, уз обезбеђење медијске
покривености свих пројектних активности. Корисници пројекта су примарно студенти и студентикње правних и других друштвених факултета.
На шестом националном такмичењу „Осуди дискриминацију“ учествовало је 17 тимова са акредитованих правних факултета у Републици
Србији - Новог Пазара, Новог Сада, Ваљева по први пут у 2018. години, Ниша и Београда. За победнике такмичења обезбеђена је студијска
посета Бриселу, седишту Европске мреже тела за равноправност (ЕКВИНЕТ) чији је Повереник пуноправни члан.
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У оквиру истог програма сарадње са Фондацијом за отворено друштво, а поводом Међународног дана старијих особа, Повереник је
организовао наградни конкурс за најбољи литерарни рад, ликовни рад и фотографију на тему „Мост разумевања – међугенерацијска
солидарност“. Право учешћа на конкурсу имали су ученици 6, 7. и 8. разреда основних школа из Републике Србије, који су на задату тему
изразили свој став да године не морају и не смеју бити препрека за достојанствен и квалитетан живот. Изложба награђених радова отворена
је
1.
октобра
у
Кнез
Михаиловој
улици
у
Београду,
а
за
најбоље
радове
додељене
су
награде.
На проценат реализације донираних средстава утицала је планирана динамика активности из овог пројекта односно чињеница да је део
активности предвиђен за 2019. годину. Пројекат траје до 30. новембра 2019. године.
Програм
1001
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Пројекат
4005
Равноправно до циља
Сања Станковић
Одговорно лице
Циљ пројекта: Подизање свести грађанки и грађана о дискриминацији особа са инвалидитетом, упознавање са радом Повереника и
институционалним механизмима у борби против дискриминације
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

број
Број грађана који су
Годишњи
попуњених
попунили упитник
извештај
упитника

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања остварене од циљне вредности
индикатора

У oквиру пројекта „Рaвнoпрaвнo дo циљa”, нa пулту ПЗР
грaђaни и грађанке су имaли прилику дa рeшaвajу тeст
попуњавањем упитника „Прeпoзнaj дискриминaциjу“.
Упитник је попунило 209 грађана и грађанки, што је за око
10% више него прошле године. Међутим, нису сви
број
Број грађанки које су
Годишњи
испитаници желели да изнесу податке о полу. Укупно 59
попуњених
193
110
54
попуниле упитник
извештај
испитаника се нису изјаснили о полу, од тога два
упитника
испитаника су додала ознаку "Н" - неутралан.
Коментар РОБ експерткиња: РОБ је примењен у пројекту Равноправно до циља кроз циљ Подизање свести грађанки и грађана о
дискриминацији особа са инвалидитетом, упознавање са радом Повереника и институционалним механизмима у борби против
дискриминације, који се прати кроз број грађана и грађанки који су попунили упитник. Сврха ове активности је да упозна грађанке и грађане
са положајем ОСИ, радом Повереника и институционалним механизмима у борби против дискриминације. Занимљиво је да су 2 испитаника
одговорила неутрално на питање о полу, а да њих 59 није желело да се изјасни. У коментарима се напомиње да је упитник попунило 209
грађана и грађанки, или 10% више него у базној години. У базним вредностима, међутим пише да је укупно 193 мушкарца и 193 жене попунило
упитник у базној години, што у збиру даје број од 386. Међутим, напомена објашњава да је у базној години дат укупан агрегатни података који
укључује и грађане и грађанке. Било би добро да подаци буду приказани што јасније, да би се избегле могуће забуне.
193

110

96

80

Напомена: Базна вредност укључује укупан број грађана и грађанки
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Повереник за заштиту равноправности реализовао је седму по реду акцију „Равноправно до циља“ у оквиру 31. Београдског маратона, у
сарадњи са Спортским савезом особа са инвалидитетом. Акцији је присусвовало преко 500 грађана који су посетили штанд Повереника. Акцију
је подржало преко 300 спортиста са инвалидитетом. Такође, Повереник је овом акцијом значајно допринео да Светско удружење маратона и
уличних трка (АИМС) додели „AIMS 2018 Social Award“, најзначанију глобалну награду у светском тркачком покрету управо Београдском
маратону. Акција „Равноправно до циља“ први пут је у 2018. години реализована и у оквиру Београдског полумаратона крајем септембра. Из
године у годину све више особа са инвалидитетом учествује у акцији "Равноправно до циља".
Повереник за заштиту равноправности реализовао је седму по реду акцију „Равноправно до циља“ у оквиру 31. Београдског маратона, у
сарадњи са Спортским савезом особа са инвалидитетом. Акцији је присусвовало преко 500 грађана који су посетили штанд Повереника. Акцију
је подржало преко 300 спортиста са инвалидитетом. Такође, акција „Равноправно до циља“ први пут је у 2018. години реализована и у оквиру
Београдског полумаратона крајем септембра.
Програм
Пројекат
Одговорно лице
Извршење буџета
пројекта:

1001
4006

Усвојен буџет за 2018.
(у 000 РСД)

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Не цени књигу по корицама - Жива библиотека у Србији
Сања Станковић
Текући буџет за
2018.
(у 000
РСД)

Извршење
2018.
000 РСД)

у
(у

Проценат извршења у односу на текући буџет

534
198
37,12
534
Циљ пројекта: Борба против негативних стереотипа и предрасуда и дискриминације према друштвеним групама и појединцима
Назив индикатора

Јединица мере

Извор
верификације

Број
одржаних укупан број Живих
Годишњи
Живих
библиотека на нивоу
извештај
библиотека
године

Базна
вредност

Циљна
2018.

4

14

вредност

у

Остварена
вредност у 2018.

Образложење
одступања остварене од
циљне
вредности
индикатора

14

У 2018. години циљне
вредности
су
остварене.

Коментар РОБ експерткиња: Жива библиотека је алат за борбу против родно зансоване и других врста дискриминације. Овај алат, буџетски
корисник редовно употребљава за јачање свести у јавности о положају различитиг друштвених група и приближавању кроз упознавање. Циљна
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вредност је остварена и није потребно додатно образложење. Препорука је да корисник настави са активностима и да повећава циљане
вредности како би се постигао већи доринос уклањању предрасуда које постоје у нашем друштву.
Програм
Пројекат
Одговорно лице

1001
4007

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Превенција и заштита деце од дискриминације
Сања Станковић

Циљ пројекта: Стварање услова за смањење дискриминације деце и младих
Назив индикатора

Јединица мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност
у 2018.

Образложење одступања остварене
циљне вредности индикатора

од

Одржани скупови
на тему смањења
Годишњи
Циљне вредности остварене су у 2018.
Број
0
10
10
дискриминације
извештај
години.
деце и младих
Коментар РОБ експерткиња: Из образложења спровођења се види да остварење овог циља доприноси родној равноправности девојчица и
дечака, девојака и младића у циљној групи. Резултат се мери помоћу броја одржаних скупова на тему смањења дискриминације деце и младих.
Циљна вредност је остварена уз пројектну подршку Уницефа. Детаљнији подаци о резултатима доступни су у Годишњем извештају органа.
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Повереник и УНИЦЕФ су организовали други едукативни семинар у 2018. за новоизабране панелисте на којем су, поред стицања основних
знања о феномену дискриминације и механизмима заштите од дискриминације, учесници имали прилику да науче како да нове технологије
користе у сврху друштвеног активизма и успешно управљају друштвеним мрежама у циљу промоције идеје равноправности. Други едукативни
семинар одржан је у студентском одмаралишту Радојка Лакић на Авали, од 19. до 21. новембра 2018. године. Панелисти су током септембра
организовали едукативне радионице за ученике две средње школе из Аранђеловца (вршњачка едукација). Кроз четвородневне радионице
панелисти су, у улози предавача, своја знања о феномену дискриминације поделили са 363 вршњака. Осим тога, активности Панела и његово
деловање представљени су у Народној скупштини на седници ученичких парламената у оквиру Дечје недеље, потом полазницима Школе
људских
права
за
младе,
као
и
путем
гостовања
на
две
локалне
телевизије.
Поводом 20. новембра, Међународног дана детета, Повереник за заштиту равноправности и УНИЦЕФ организовали су свечаност „Деца су украс
равноправности“. Том приликом отворена je и изложба дечијих ликовних радова на тему равноправности и уважавања различитости, a o
изазовима и кључним проблемима у остваривању равноправности деце и младих говорили су чланови и чланице Панела младих. Поред тога,
мандат и улога Повереника представљени су младима из региона на радионици у извиђачком кампу на Ади Циганлији.

82

Канцеларија за управљање јавним улагањима
Програм
1511
Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде
Одговорно лице
Марко Благојевић
Циљ програма: Унапређење објеката јавне намене
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна вредност

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност
у 2018.

Образложење одступања остварене
циљне вредности индикатора

од

Проценат
обновљених
Одступања су у оквиру планираних
објеката јавне намене из %
Канцеларија
0
65
58
величина.
групе од 234 објекта
Проценат
обновљених
Одступања су у оквиру планираних
објеката јавне намене из %
Канцеларија
0
30
20
величина.
групе од 253 објекта
Коментар РОБ експерткиња: На нивоу програмског циља у програму Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица
елементарне непогоде није уведен принцип родне равноправности. Иако је била у обавези да уведе РОБ, Канцеларија за управљање јавним
улагањима то није учинила у 2018. години. Није јасно образложење у коме се каже да су одступања у оквиру планираних величина јер је у
циљној вредности дата једна вредност а не распон, а одступање је значајно у односу на дату вредност (7% и 10%). Тако је, на пример, обновљено
136 од 234 објеката а било је планирано да буде обновљено 152 објекта. Из друге групе објеката, обновљено је 50 објеката, а требало је да
буде обновљено 76 објеката. Уколико је то у границама планираног, потребно је да се у образложењу те границе прецизирају.
Образложење спровођења програма у години извештавања:
У оквиру надлежности из Уредбе о оснивању Канцеларије за управљање јавним улагањима („Службени гласник РС“, бр.95/15) Канцеларија је
у току 2018. године наставила са реализацијом Владиног Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области
образовања, здравства, социјалне заштите и спорта, усвојен Закључком Владе 05 Број:351-3817/16; 05 Број:351-9644/16; 05 Број:351-562/17;
05 Број:351-8011/18 и 05 Број:351-1100/19 и завршила обнову или реконструкцију 61 објекта јавне намене (26 објеката из области образовања,
28 објеката из области здравства и 7 објеката из области социјалне заштите), на територији 44 јединице локалне самоуправе.
Програм

1511

Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица
елементарне непогоде
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Програмска
0002
Координација послова након елементарне и друге непогоде
активност/пројекат
Одговорно лице
Марко Благојевић
Циљ програмске активности/пројекта: Координација активности на имплементацији државних програма обнове након елементарне и друге
непогоде
Извор
верификације

Базна вредност

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора

Проценат
обновљених
инфраструктурних
и
%
јавних објеката у односу
на број оштећених

Канцеларија

0

90

92

Одступања
су
у
планираних величина.

оквиру

Проценат
обновљених
порушених објеката у %
односу на укупан број

Канцеларија

0

90

90

Одступања
су
у
планираних величина.

оквиру

Назив индикатора

Јединица
мере

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Проценат обновљених инфраструктурних и јавних објеката у односу на број оштећених односи се на захтеве које је Канцеларија примила од
стране јединица локалних самоуправа. Канцеларија је у току 2018. године наставила са реализацијом поступка обнове комуналне
инфраструктуре (системи за водоснабдевање односно постројења за производњу, пречишћавање и дистрибуцију воде и канализациону
мрежу), обнову порушених или оштећених мостова, санацију водотокова другог реда и санацију клизишта на путним правцима, насталих услед
дејства поплава у току марта 2016. године, на начин прописан Уредбом о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у
надлежности јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“).У току 2018. године радови су завршени на 38 инфраструктурних објеката
(18 мостова, 5 водовода, 2 канализације, 2 пропуста, 5 клизишта, 1 објеката постројења и уређаја за одводњавање, 5 уређења водотокова).
Поред обнове комуналне инфраструктуре, Канцеларија је координирала активности на реализацији програма обнове објеката јавне намене у
јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, а у складу са Уредбом о утврђивању Државног програма обнове
објеката јавне намене у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр. 26/16, 100/160 и
104/17). Обнова јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите који су оштећени односно порушени
у току поплава у марту 2016. године, реализивована је и у току 2018. године, због продуженог дејства поплава и последица које се нису могле
сагледати непосредно по повлачењу воде. У току 2018. године завршени су радови на 8 објеката јавне намене.
Коментар РОБ експерткиња: Иако је била у обавези да уведе РОБ, Канцеларија за управљање јавним улагањима то није учинила у 2018. години
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Програм
Програмска
активност/пројекат
Одговорно лице

1511
0001

Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде
Координација послова обнове и изградње објеката јавне намене
Марко Благојевић

Циљ програмске активности/пројекта: Координација активности на реализацији обнове и изградње објеката јавне намене у области
образовања, здравства и социјалне заштите
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност
2018.

у

Остварена
вредност
2018.

у

Образложење одступања остварене
циљне вредности индикатора

од

Проценат
обновљених
објеката јавне намене у
Одступања су у оквиру планираних
%
Канцеларија
0
60
58
области
здравства
у
величина.
односу на планирани
Проценат
обновљених
објеката јавне намене у
Одступања су у оквиру планираних
%
Канцеларија
0
60
58
области образовања у
величина.
односу на планирани
Коментар РОБ експерткиња: Иако је била у обавези да уведе РОБ, Канцеларија за управљање јавним улагањима то није учинила у 2018. години.

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије
Програм
1001
Одговорно лице
Биланс извршења програма:
Назив
програма/програмске
активности/пројекта

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Владимир Цуцић

Шифра
програмске
активности /
пројекта

Усвојен буџет за
2018.
(у 000
РСД)

Текући
буџет
за
2018.
(у
000 РСД)

Извршење
у
2018.
(у
000
РСД)

Проценат
извршења
у односу
на текући
буџет

85

Подршка присилним
мигрантима
и
унапређење система 0013
управљања
миграцијама

4,235,383

4,959,713

4,580,844

92.36

Рад
Комисије
нестала лица

0014

33,500

33,500

31,409

93.76

ИПА
2013
Сектор
7007
унутрашњих послова

12,322

12,322

ИПА
2014
Сектор
7018
унутрашњних послова

109,560

109,560

ИПА 2014 Унутрашњи
7028
послови

25,620

25,620

за

0
5,641

5.15
0

УКУПНО:
5,140,715
4,617,894 89.83
Циљ програма: Успоставити успешну координацију по питању управљања миграцијама на локалном, националном и међународном нивоу и
реализовати програме интеграције
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Број јединица локалне Број
самоуправе чији су
локални
акциони
планови подржани од
стране Комесаријата за
избеглице и миграције

Извештај
о 90
раду
Комесаријата

120

99

Број лица која су добила Број
статус по закону о азилу
којима је обезбеђен
смештај

Извештај
о 6
раду
Комесаријата

30

7

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

Део општина се определио за средства
обезбеђена у оквиру Регионалног стамбеног
програма, па је број општина чији програми су
подржани од стране Комесаријата мањи у
односу на планиран, али су средства утрошена у
целости јер је још увек велики број породица у
стању потребе.
Лица која су добила статус нису подносила захтев
за обезбеђивање смештаја

86

Број програма од јавног Број
Извештај
о 56
56
79
За подршку реализацији програма од јавног
интереса које реализују
раду
интереса које реализују удружења или друге
удружења или друге
Комесаријата
организације цивилног друштва обезбеђена су и
организације цивилног
донаторска средства (СДЦ пројекат)
друштва које је подржао
Комесаријат
Коментар РОБ експерткиња: У циљ програма Успоставити успешну координацију по питању управљања миграцијама на локалном,
националном и међународном нивоу и реализовати програме интеграције није уведена родна перспектива. Препорука: За индикатор број 2,
који се односи на број лица која су добила статус по закону о азилу и којима је обезбеђен смештај, би требало да се у извештају доставе подаци
по полу (у коментарима или образложењу) јер доприносе РОБ-у и у складу су са Упутством Министарства финансија у коме се каже да сви
подаци који се односе на лица треба да буду доступни по полу. Када то није могуће изразити у циљној вредности (најчешће због неадекватних
евиденција из претходних година), онда је то потребно учинити за текућу годину. На тај начин, јача родна статистика и доприноси се квалитету
родних анализа и планирања у које је интегрисана родна перспектива. Одступања од циљних вредности су значајна за сва три индикатора.
Образложења дају информације о разлозима због којих је дошло до мањег или већег резултата од планираног, али недостају предлози
корективних мера које буџетски корисник сматра да треба да предузме како би се у наредним годинама остварили резултати који су усклађени
са пројектованим вредностима. Такве мере могу да укључују предлог промене индикатора, ако постојећи не мери промену која треба да буде
остварена, промену циљне вредности индикатора због нових сазнања која су стечена током имплементације или нових околности, буџетирање
додатних активности које ће допринети остварењу циља за одређене циљне групе које нису имале једнак приступ услугама или добрима које
буџетски корисник пружа, или реалокацију средстава у неком другом правцу, јер сам циљ није релевантан.
Циљ програма: Обезбеђивање смештаја, исхране и основних животних услова у колективним центрима, центрима за азил, центрима за
примарни прихват повратника по споразуму о реадмисији, установама социјалне заштите и транзитно прихватним центрима
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

Обезбеђен
довољан
Извештај
о
смештајни капацитет у
раду
Није дошло до одступања остварене од циљне
да/не
не
да
Да
кц, усз и центрима за
Комесаријата
вредности индикатора.
азил
Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није уведена родна перспектива. У извештају нема напомена у вези са специфичним незадовољеним
потребама жена и мушкараца, девојчица и дечака, односно једнородитељских породица или малолетних девојчица или дечака без пратње.
Недостају нумерички подаци у коментарима помоћу којих би се боље разумело колики је смештај довољан у извештајној години, пошто се
ситуација мења у зависности од броја потенцијалних корисника.
Образложење спровођења програма у години извештавања:
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У оквиру програма 1001, Програмска активност 0013 - Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама је
реалиѕована у складу са планираним активностима. Током године, у оквиру овог програма реализован је и део средстава пројекта МАДАД 2.
Пројекат је финансиран средствима Европске уније, Комесаријату је средства, кроз локалну пројекцију прихода пренело Министарству за рад,
борачка и социјална питања. Средства су коришћена за покривање трошкова функционисања транзитно прихватних центара, центара за азил
и за исплату зарада лицима која своје радне задатке извршавају на терену, у транзитно прихватним центрима и центрима за азил. Програмска
активност 0014 је реализована у складу са планираним средствима и активностима. Пројекат ИПА 2013 је реализован у целости и достављен је
финални ревизорски извештај. Последње плаћање у оквиру националне контрибуције је требало да буде у октобру месецу 2018. године,
међутим нисмо добили инструкцију и средства су као неутрошена враћена у буџет и планирана буџетом за 2019. годину. Током 2018. године
нису реализована ни средства која су, на име конрибуције планирана у оквиру Пројекта 7028 - ИПА 2014 грант шеме и Пројекта 7018 - ИПА 2014
Министарсво унутрашњих послова из објективних разлога који су ближе објашњени у оквиру наведених пројеката.
Програм

1001

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Програмска
активност/пројекат
Одговорно лице

0013

Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама

Извршење
буџета
програмске
активности/пројекта:

Усвојен
буџет за
2018.
(у
000
РСД)

Текући
буџет за
2018.
(у 000 РСД)

4,235,383 4,959,713

Извршење
у
2018.
(у 000 РСД)

Проценат
извршења у
односу на
текући
буџет

4,580,844

92.36

Циљ програмске активности/пројекта: Обезбедити помоћ при решавању стамбених питања присилних миграната и њихово економско
оснаживање и подршку при повратку у републике бивше СФРЈ
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

88

Број породица избеглица и
интерно расељених лица
којима су побољшани број
услови становања или су
економски оснажени

Извештај
о
раду
1500
Комесаријата

Број породица које су се
вратиле у неку од бивших
број
република
СФРЈ
уз
асистенцију Комесаријата

Извештај
о
раду
24
Комесаријата

1500

24

1220

Породице су исказале већу заинтересованост за
помоћ при куповини сеоског домаћинства него
за помоћ доделом пакета грађевинског
материјала (висина помоћи је већа и то је
смањило број породица које су помогнуте)

15

Комесаријат је подржао повратак у земље
порекла свих породица које су се пријавиле за
асистирани повратак. Током 2018 године
пријавило се мање породица од очекиваног
броја

Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није уведена родна перспектива. Упркос томе, потребно је, разумевања ради, да у образложењу или
коментарима стоји напомена у вези са дефиницијом појма породица. Из родне перспективе, важно је и да подаци о броју једнородитељских
породица буду доступни у статистици која узима породицу као јединицу мере. Први индикатор спаја две различите врсте помоћи, па би било
значајно да у образложењу стоје бројчани подаци у вези са корисницима једне, или друге, или обе врсте помоћи – побољшани услови
становања, односно економски оснажени. У објашњењу би требало да стоји кратак опис услуга које су доступне у обе варијанте. Из
образложења се назире да су породице могле да бирају између куповине сеоског домаћинства и грађевинског материјала. Потпун извештај
нудио би и податке о распону вредности помоћи по породици, иако су ови подаци већ доступни у Извештају о раду Комесаријата, јер Извештај
о извршењу буџета треба и самостално да комуницира са заинтересованим странама. За похвалу је образложење спровођења програмске
активности у години извештавања, које садржи обиље врло корисних збирних података. Оно се може унапредити помоћу напомена које су
претходно дате. Недостаје предлог корективних активности које би у наредном буџету могле да допринесу бољем остварењу циљних
вредности индикатора.
Циљ програмске активности/пројекта: Обезбедити смештај, исхрану и основне животне услове у колективним центрима, центрима за ургентни
прихват и установама социјалне заштите и ученичког стандарда, центрима за азил и транзитно прихватним центрима
Назив индикатора

Јединица
мере

Број корисника смештених
у колективним центрима, број
центрима за ургентни

Извор
верификације

Базна
вредност

Извештај
о
раду
1013
Комесаријата

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

50

368

Још увек нису затворени колективни центри на
Косову и Метохији.

89

прихват и установама
социјалне заштите

Број корисника смештених
у центрима за азил и
број
транзитно
прихватним
центрима

Извештај
о
раду
6500
Комесаријата

6000

4240

Република Србија је и даље земља транзита.
Мигранти се краће задржавају, али број
новопримљених у центре се не смањује.
На основу извештаја Европске агенције за
заштиту граница и обале о илегалним
преласцима у Грчку и Бугарску, оправдана
претпоставка је да ће се илегални уласци на
територију Републике Србије наставити, те да ће
број миграната на њеној територији остати
сличан или ће се увећати.

Проценат
броја
жена
смештених
у
КЦ
и
Извештај
о
Није дошло до одступања остварене од циљне
установама
социјалне %
раду
50
50
50
вредности индикатора.
заштите у односу на укупан
Комесаријата
број смештених
Коментар РОБ експерткиња: У циљ програмске активности Обезбедити смештај, исхрану и основне животне услове у колективним
центрима, центрима за ургентни прихват и установама социјалне заштите и ученичког стандарда, центрима за азил и транзитно
прихватним центрима уведена је родна перспектива кроз посебан индикатор који мери проценат броја жена смештених у КЦ и установама
социјалне заштите у односу на укупан број смештених. Остварена вредност индикатора је у складу са циљном вредношћу. Буџетски корисник
није у обавези да даје додатна образложења јер је циљна вредност остварена у потпуности. Ипак, разумевању би допринело када би у
коментарима био доступан податак о укупном броју жена и девојчица, као и броју оних које су смештене у КЦ у односу на оне које су смештене
у установама социјалне заштите.
За претходна два индикатора, доступни су само агрегатни подаци. У складу са Упутством Министарства финансија, потребно је да се сви подаци
који се односе на лица разложе по полу, макар ретроактивно, у извештају. На овај начин буџетски корисници доприносе јачању родно
одговорне статистике, што је један од првих резултата увођења РОБ-а у буџетски процес.
Недостају предлози корективних активности за два индикатора у којима су остварене вредности изнад (за први) или испод (други) циљних
вредности.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Током 2018 године Комесаријат је обезбедио довољан смештајни капацитет за смештај избеглица и интерно расељених лица, тражилаца азила
и миграната који долазе из земаља у којима су њихови животи угрожени у центрима за азил и транзитно прихватним центрима и за услуге
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смештаја, исхране и основних животних услова покрио настале трошкове. Осим извора 01 током године, у оквиру пројекта МАДАД 2 за
наведену намену обезбеђена су и средстваиз извор 56 која је кроз локалну корекцију корекцију прихода Комесаријату пренело Министарство
за рад, борачка и социјална питања. У складу са Уредбом о утврђивању програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и
друге програме интеграције избеглица у 2018 години и Уредбом о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности
неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама за 2018 годину објавио 21 јавни позив и јединицама локалне
самоуправе су, ради реализације програма, пренета средства за доделу помоћи у грађевинском материјалу у висини од 133.407.500 динара,
помоћи у економском оснаживању породица у висини од 98.360.000 динара, помоћи при куповини сеоског домаћинства са окућницом у
висини од 326.927.624 динара, помоћи доделом малог гранта корисницима који су у претходном периоду помогнути при куповини сеоског
домаћинства од стране покраинског фонда у висини од 46.090.000 динара. Такође, у циљу јачања толеранције према лицима која траже азил
јединицама локалне самоуправе, ради реализације програма, пренет је износ од укупно 1.000.000 динара док је за јачање капацитета ЈЛС на
чијој територији бораве мигранти утрошено 5.000.000 динара. За подршку ЈЛС у циљу отклањања последица боравка миграната на њиховој
територији утрошено је 29.790.176,92 динара. Ради релизације програма помоћи повратницима по реадмисији јединицама локалнне
самоуправе је пренет износ од 19.937.500 динара. На име контрибуције Републике Србије у Регионалном стамбеном програму утрошено је
11.900.000 динара. Породицама које су из РСП фонда помогнуте доделом пакета грађевинског материјала или доделом монтажне куће, а нису
имале средстава за прикључке на инфраструктуру или уградњу материјала опредељена је једнократна помоћ у укупном износу од 4.514.391
динар. У сарадњи са јединицама локалне самоуправе једнократним новчаним помоћима и доделом огрева издвојено је укупно 102.523.000
динара подржане су 5086 социјано угрожених избегличких и породица које су евидентиране као интерно расељене породице.

Министарство привреде
Програм
1508
Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја
Одговорно лице
Циљ програма: Унапређење пословног окружења

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност
2017

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања
вредности индикатора

остварене

од

циљне
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1. Број привредних
Извештај
о
друштава
и Број
357,755
336,000
МСПП
предузетника
2.
Укупан број
Извештај
о
запослених у сектору Број
1,323,425 900,000
МСПП
МСПП
Коментар РОБ експерткиња: У циљ није уведена родна перспектива. Препорука: Како је један од циљева за унапређење конкурентности и
рада МСП јачање женског предузетништва (стуб 6), а Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године истиче
значај економског оснаживања жена, било би веома значајно да подаци о броју привредних друштава и предузетника буду доступни по полу
власника. За оба индикатора недостају остварене вредности за 2018. годину, а циљне вредности су мање него у базној години. Нема
образложења за изостанак података о оствареним резултатима.
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Опис:
Програм
Уређење
и
надзор
у
области
привредног
и
регионалног
развоја
обухвата:
- припрему, доношење и праћење спровођења законодавних аката и развојних програма подршке сектору МСПП. Спровођење ових активности
допринеће унапређењу пословног окружења за МСПП, укупном расту сектора МСПП ( БДВ који остварују МСПП) и конкурентности малих и
средњих
предузећа
и
предузетништва,
што
ће
имати
значајан
ефекат
на
целокупну
српску
привреду;
- завршетак приватизације друштвеног капитала, промена власништва друштвеног и јавног капитала и имовине, као и продаја акција и удела
из
портфеља
Акционарског
фонда
(тржиште
капитала),
- послове који се односе на мере економске политике и одређивање стратешких циљева за унапређење рада и пословања у јавним и јавно
комуналним предузећима, системско анализирање пословања jавних предузећа, контрола пословање јавних предузећа преко кључних
показатеља пословања и финансијских индикатора
Програм
Програмска
активност/пројекат

1508
0001
Усвојен

Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја
Контрола и надзор над радом јавних предузећа
Проценат

Текући буџет

за
Извршење у 2018. (у 000 извршења
у
Извршење
буџета буџет
за 2018. (у
2018. (у 000
РСД)
односу
на
програмске
000 РСД)
текући буџет
активности/пројекта: РСД)

17,657

20,657

18,321

88.69%
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Програм
Програмска активност/пројекат
Одговорно лице

1509
4003

Подстицаји развоју конкурентности привреде
Подршка кроз стандардизовани сет услуга за МСПП

Циљ програмске активности/пројекта: Унапређење квалитета људских ресурса у МСПП и задругама
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност
2017

Циљна
вредност
2018.

у

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања остварене од
циљне вредности индикатора

број
Извештај о
обучених
спровођењу 3490
5000/1500
3807
лица/жена Програма
Извештај о
2.Број привредних субјеката који
Број
спровођењу 1782
950; 280
561
су користили услуге консалтинга
Програма
Коментар РОБ експерткиња: У циљ програмске активности Унапређење квалитета људских ресурса у МСПП и задругама уведена је родна
перспектива кроз родно одговорни индикатор који мери број обучених лица / број обучених жена. Међутим, није доступан податак о
оствареним резултатима у обуци жена, већ само збирни податак који значајно одступа од циљне вредности (24%). Није дато образложење
одступања нити објашњење због чега недостаје податак о броју обучених жена.
Други индикатор Број привредних субјеката који су користили услуге консалтинга има нејасну циљну вредност изражену кроз два броја (950;
280) док је базна вредност изражена једним бројем (1782). Остварена вредност (561) је значајно мања од пројектоване, ако је пројектована
950. Образложење одступања недостаје.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Пружање бесплатних информација, обука, саветодавних и промотивних услуга малим и средњим предузећима и предузетницима,
иновативним кластерима, пословним удружењима и задругама на локалном нивоу, без накнаде, преко акредитованих регионалних развојних
агенција.
1.број обучених
обучених жена

Програм
Програмска
активност/пројекат

лица

/

број

1509
4004

Подстицаји развоју конкурентности привреде
Програм подршке активностима удружења за подстицање развоја образовања за предузетништво

Циљ програмске активности/пројекта: Промоција и стимулација развоја предузетништва код младих
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор верификације

Образложење одступања остварене од
циљне вредности индикатора
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Базна
вредност
2017

Циљна
вредност
2018.

у

Остварена
вредност у
2018.

1.Број средњих школа у
којима се спроводи
Извештај о спровођењу
10
275
275
293
програм образовања за
Програма
предузетништво
2.Број ученика/ца који
који су прошли кроз
Извештај о спровођењу
Број
4500
4500; 1350
4800
програм образовања за
Програма
предузетништво
Коментар РОБ експерткиња: У циљ програмске активности Промоција и стимулација развоја предузетништва код младих уведен је РОБ кроз
индикатор 2 који мери број ученика/ца који који су прошли кроз програм образовања за предузетништво. Без посебних активности за развој
женског предузетништва код девојака, овај индикатор прати статистику о корисницима и корисницама образовног програма за предузетништво
који се финансира из буџета. Базна и циљна вредност имају исту вредност од 4500 корисника. Циљна вредност изразила је и жељено учешће
девојчица на нивоу од 1350 (30%). У извештају о оствареној вредности, постоји само збирни податак од 4800 корисника овог програма. Недостаје
податак о учешћу девојчица. Нема образложења одступања од циљне вредности, као ни објашњења због чега нема податка о броју девојчица
које су обухваћене програмом. У Извештају о напретку у постепеном увођењу РОБ-а, већ је коментарисана као ограничавајућа опредељеност
да се учешће девојчица постави на нивоу од 30%, када њихово учешће у циљној групи износи више од 50% , а и учешће у предузетништву је
изнад 30%.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Циљ Програма је пружање финансијске подршке активностима удружења за подстицање развоја образовања за предузетништво. Кроз Програм
је предвиђено да се, превасходно, подрже организације које спроводе Програм ученичких компанија у средњим школама, а све у циљу
подстицања развоја предузетништва и предузетничке културе код младих.
Програм
Програмска
активност/пројекат
Одговорно лице

1510
4001

Привлачење инвестиција
Оснивачки улог Републике Србије у заједничким привредним друштвима

Циљ програмске активности/пројекта: Повећање броја нових радних места
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Образложење одступања
вредности индикатора

остварене

од
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циљне

Базна
вредност
2017

Број запослених жена

број
жена

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

50%

Број новоотворених и
попуњених
радних Број
3918
5450
места
Коментар РОБ експерткиња: Родна перспектива уведена је у циљ програмске активности Повећање броја нових радних места помоћу
индикатора који мери број запослених жена. Имајући у виду да недостаје базна вредност, да је циљна вредност је изражена као проценат, а
нема ни остварене вредности за 2018. годину, није могуће проценити допринос који овај циљ има на родну равноправност. Недостаје и
образложење. За други индикатор такође недостаје остварена вредност као и образложење.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Програм
0201
Развој науке и технологије
Младен
Шарчевић,
министар
Одговорно лице
Циљ програма: Унапређење квалитета и капацитета научноистраживачке делатности
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност
у 2018.

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

1.
Број
"full
time"
Извештаји
МПНТР,
истраживача на милион број
1225
1571
1740
Регистар истраживачa
становника
2. Удео научних публикација
насталих у међународној
Подаци из базе података
%
35
39
5,34
кооперацији у односу на
Web of Science
укупан број публикација
Коментар РОБ експерткиња: У циљ програма Унапређење квалитета и капацитета научноистраживачке делатности није уведен принцип
родне равноправности, иако је Упутством министарства финансија прецизирано да се РОБ уводи на нивоу програма и припадајућих
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програмских активности и пројеката. На пример, у оквиру овог циља би могло да се прати учешћа жена у СТЕМ (science, technology, engineering
and mathematics). Такође, постоји много препрека за равноправно учешће истраживачица у научноистраживачкој делатности, а родној
равноправности би допринело отклањање препрека које се тичу баланса између професионалне и приватне сфере. Иако је за похвалу повећан
број истраживача (и истраживачица) који раде “full time”, чињеница је да велики број научника и научница и даље ради на пројектима.
Научницама је посебно тешко да балансирају своју репродуктивну улогу и своју каријеру у условима нестабилног финансирања, али и да
остваре права на основу рада. Неповољни услови доприносе одласку младих из земље и дерогирају капацитете и квалитет
научноистраживачке делатности. Најзад, има већ пуно научне грађе која потврђује да су укључивање принципа родне равноправности у
научноистраживачки рад и квалитет научноистраживачког рада директно пропорционални.
Иако постоје одступања од циљних вредности за оба индикатора, нема образложења одступања. Одступање је посебно значајно код
индикатора 2 Удео научних публикација насталих у међународној кооперацији у односу на укупан број публикација где је базна вредност 35%,
циљна 39%, а остварена тек 5,34%. Да би извештај остварио своју комуникацијску сврху, важно је да се наведу разлози због којих је до
одступања дошло, као и да се наведу предлози корективних акција које буџетски корисник сматра да треба да предузме у будућности како би
остварио резултат који је приблизнији циљаном резултату.
Циљ програма: Јачање иновативног капацитета и конкурентности привреде
Назив индикатора

Јединица
мере

1.
Удео
иновативних %
компанија у укупном броју
компанија

Извор верификације

Базна
вредност

Подаци
Статистичког 40,5 (2014)
завода РС

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност
у 2018.

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора
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Податак ће бити доступан крајем
јуна 2019. године, методологија
Статистичког завода ЕУРОСТАТ. У
периоду од 2014-2016 удео је
42,6%.
Коментар РОБ експерткиња: Требало би да у образложењу или коментару буде доступна дефиниција појма “иновативна компанија”. Из родне
перспективе, важно је и да ли расте удео иновативних компанија чије су власнице жене у односу на целокупан број иновативних компанија.
Један од горућих видова родне неравноправности у Републици Србији тиче се управо подзаступљености жена у секторима са високом додатом
вредношћу. Иако се учешће тзв. женских иновативних предузећа не може у овом тренутку циљати јер нема адекватних мера које би га јачале,
могло би се бар статистички пратити у коментарима. РОБ је, међутим, алат који управо служи да се, реалокацијом доступних ресурса, свесно и
намерно утиче на повећање учешћа, приступ ресурсима и услугама и обезбеђење да користи од раста и развоја имају и мушкарци и жене,
равноправно.
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Развој и унапређење научноистраживачке делатности у функцији научног, технолошког и привредног развоја; предлагање и реализација
политике и стратегије научног и технолошког развоја; утврђивање и реализација програма научних, технолошких и развојних истраживања;
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усавршавање кадрова за научноистраживачки рад; предлагање и реализација иновационе политике; подстицање технопредузетништва,
трансфера знања и технологија у привреди; развој и унапређење иновационог система у Републици Србији; прописи у области заштите и
промета права интелектуалне својине; развој функционисања система научно-технолошких информација и програма развоја научнотехнолошке инфраструктуре; сигурност нуклеарних објеката; производња и привремено складиштење радиоактивних материјала, изузев у
нуклеарним енергетским постројењима, као и други послови одређени законом.
Програм
Програмска
активност/пројекат
Одговорно лице

Извршење буџета програмске
активности/пројекта:

0201
0001

Развој науке и технологије
Подршка
реализацији
научноистраживачкој делатности
проф. др Владимир Поповић, државни секретар
Усвојен
буџет
за
2018.
(у 000 РСД)

Текући буџет за 2018.
(у 000 РСД)

Извршење
у
2018.
(у 000 РСД)

општег

интереса

у

Проценат
извршења
у односу на
текући
буџет

13,628,773 13,642,925
13,566,387 99.44
Циљ програмске активности/пројекта: Унапређење квалитета научног рада, примене и видљивости научних резултата
Назив индикатора

Јединица
мере

1. Број објављених научних број
резултата
2. Број техничких решења
број
3. Број патентних пријава

број

4. Број часописа чији су
издавачи у
Републици Србији, реферишу
се у Међународној бази
података Web of Science

број

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност
у 2018.

База података Web of 5300
Science
Регистар техничких 400
решења МПНТР
ЗИС РС
80

5750

6328

140

162

Подаци
Народне 23
библиотеке Србије

24

24

Извор верификације

Базна
вредност

500

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

Податак ће бити доступан крајем
априла 2019. године
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Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није интегрисан принцип родне равноправности. Индикатори су усмерени на бројање елемената без
икакве везе са људима. РОБ је алат који доприноси стварању јаче везе између буџетске потрошње и квалитета услуга, добара и свакодневног
живота за грађане и грађанке. Кидањем те везе, настају тзв. џепови неравноправности чије попуњавање касније кошта више од превенције. На
пример, неке земље користе JIF (journal impact factor), број цитата или h Index да би успоставиле вези између научника и квалитета
научноистраживачког рада. Постоје и многи други начини на које може да се мери вредност и квалитет научноистраживачког рада. Из угла
буџетских улагања, најважније је где се новац улаже (нпр. у које области се највише улаже), и какав се резултат постиже.
Код постојећих индикатора, недостају образложења одступања од циљних вредности. Одступања се код 2 од 4 индикатора односе на резултате
који премашују циљну вредност. Образложењем би требало да објасни како је могуће да се, истом количином ресурса, постигне бољи резултат.
Такође, образложење треба да истакне и научене лекције, како би се оне интегрисале у даљи рад и планирање буџета.
Циљ програмске активности/пројекта: Јачање капацитета научноистраживачког кадра
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност
у 2018.

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

1. Број стипендиста - студената број
Годишњи извештаји 600
600
595
докторских
академских
МПНТР
студија
укључених
на
пројекте
Министарства.
2. Број новоукључених младих број
Регистар
550
1000
1135
истраживача
у
истраживача МПНТР
научноистраживачким
организацијама
3.
Родна
равноправност %
Годишњи извештаји 62
65
65
(проценат стипендисткиња МПНТР
студенткиња
докторских
академских
студија укључених на пројекте
Министарства )
Коментар РОБ експерткиња: На нивоу ПА, код циља Јачање капацитета научноистраживачког кадра, уведена је родна перспектива
додавањем трећег индикатора Родна равноправност (проценат стипендисткиња - студенткиња докторских академских студија
укључених на пројекте Министарства). Остварена вредност је у складу са пројектованом. РОБ је алат који доприноси родној равноправности
и не односи се само на жене. Када су жене више заступљени пол, а мушкарци мање, онда је потребно да се РОБ користи за јачање
заступљености мушкараца. У овом случају, мушкарци учествују у укупно 35% стипендираних докторских, академиских студија. Потребно је да
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се њихово учешће прати и анализира тако да не падне испод одређеног нивоа, који одговара њиховом учешћу у образовању на нижим
нивоима, као и у становништву. Није циљ РОБ-а да научноистраживачки рад постане посао за жене. Искуства различитих земаља показују да,
када заступљеност мушкараца пада у науци, често пада и улагање у науку и обратно. Зато је важно да се овај однос прати.
Напомена: у складу са Упутством Министарства финансија за постепено увођење РОБ, потребно је да сви подаци који се односе на лица буду
разложени по полу. Када није могуће да се ови подаци на тај начин пројектују (најчешће због недостатака у историјским подацима), онда је
потребно да макар у извештају о учинку остварене вредности буду разврстане по полу, у образложењу или у коментарима.
Циљ програмске активности/пројекта:Усавршавање научноистраживачких кадрова
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност
у 2018.

Образложење одступања остварене
од циљне вредности индикатора

1. Број истраживача учесника број
Годишњи извештаји 750
750
1014
у мобилности
МПНТР
2. Број одржаних научних број
Годишњи извештаји 150
200
230
скупова
у
МПНТР
РС финансијски подржаних од
МПНТР
3.
Број
објављених број
Годишњи извештаји 180
290
283
монографија и часописа у РС
МПНТР
финансијски подржаних од
МПНТР
Коментар РОБ експерткиња: У складу са Упутством Министарства финансија за постепено увођење РОБ, потребно је да сви подаци који се
односе на лица буду разложени по полу. Када није могуће да се ови подаци на тај начин пројектују (најчешће због недостатака у историјским
подацима), онда је потребно да макар у извештају о учинку остварене вредности буду разврстане по полу, у образложењу или у коментарима.
Истраживачке кадрове чине мушкарци и жене који нису равномерно заступљени и који наилазе на различите баријере код усавршавања.
Недостају образложења одступања од циљних вредности за сва 3 индикатора.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програмском активношћу се врши финансирање научноистраживачког рада истраживача у оквиру регистрованих научноистраживачких
организација кроз пројекте у оквиру циклуса и јавних позива. Научноистраживачка делатност остварује се у: основним, примењеним и
развојним истраживањима и оспособљавањем кадра за научноистраживачки рад. Реализован позив за укључење младих талентованих
истраживача на текуће научноистраживачке пројекте. У циљу очувања и развоја научноистраживачког кадра и подмлатка обавља се
стипендирање студената докторских академских студија и њихово укључивање у постојеће научноистраживачке пројекте Министарства, као и
стипендирање младих и надарених ученика завршних разреда средње школе који су освојили једну од награда на међународним
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олимпијадама знања. Финансијски се подржава и велики број различитих активности везаних за студирање и усавршавање младих
истраживача међу којима су завршна обрада докторских дисертација и постдокторско усавршавање у иностранству. Усавршавање
научноистраживачког кадра врши се континуираном подршком за њихов одлазак на научне скупове и радне састанке у иностранству као и за
боравак страних истраживача у Републици Србији, а обезбеђују се и услови за презентовање резултата домаћих научнотехнолошких
истраживања код нас и у свету (суфинансирањем објављивања резултата рада на пројектима Министарства у монографијама, часописима, као
и одржавањем скупова у Републици Србији). Услови за праћење достигнућа у науци обезбеђују се кроз набавку и on line коришћење иностраних
научних електронских база часописа и монографија, као и израда националног цитатног индекса са библиометријском анализом домаћих
часописа.
Програм
Програмска
активност/пројекат
Одговорно лице
Извршење
буџета
програмске
активности/пројекта:

0201
0006

Развој науке и технологије
Подршка раду Центра за промоцију науке

проф. др Владимир Поповић, државни секретар
Усвојен
буџет за
2018.
(у 000 РСД)

Текући буџет за
2018.
(у 000
РСД)

Извршење
у
2018.
(у 000 РСД)

Проценат
извршења
у односу на
текући
буџет

95,000

95,000

95,000
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Циљ програмске активности/пројекта: Подизање интересовања за науку и технологију ради повећања научне и технолошке писмености
грађана
Назив индикатора

Јединица
мере

1. Број новинских чланака, број
телевизијских и радио
прилога и других програма
у
медијима
са
научнопопуларним
садржајем

Извор
верификације

Базна
вредност

Извештај
250
Центра и Press
clipping
од
стране
агенције
NinaMedia

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

330

579

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

Разноврсне активности научно-популарног
садржаја Центра и научних клубова су добиле
значајну медијску подршку од стране бројних
електронских и штампаних (републичких и
локалних) медија. Центар је у овом периоду
произвео и публиковао велики број
текстуалних прилога.
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2. Број научнопопуларних број
трибина,
предавања
и
других
научнопопуларних
манифестација

Извештај
100
180
212
Повећан је број реализованих предавања и
Центра и Press
трибина у научним клубовима у Србији, који
clipping
од
су финансирани путем јавног позива Центра.
стране
У Мејкерс спејсу у Научном клубу Београд су
агенције
одржана бројна предавања, радионице,
NinaMedia
конференције.
3. Број научних клубова у број
Извештај
1
20
15
Нису се створили услови на локалном нивоу
РепублициСрбији
Центра и Press
за отварање научних клубова.
clipping
од
стране
агенције
NinaMedia
Коментар РОБ експерткиња: У циљ Подизање интересовања за науку и технологију ради повећања научне и технолошке писмености
грађана није интегрисана родна перспектива. Како би се ово урадило, потребно је да се при дефинисању циља додају и грађанке поред
грађана, и да бар један индикатор мери неки од елемената заинтересованости грађана и грађанки. Овако, може да се догоди да сви
индикатори остваре своје вредности, или да их премаше, а да интересовање грађана и грађанки не буде увећано. Међутим, у извештајном
периоду, то се није догоодило. Сва три индикатора одступају од циљних вредности.
Први индикатор Број новинских чланака, телевизијских и радио прилога и других програма у медијима са научнопопуларним садржајем
премашио је циљну вредност за 75%. У образложењу се наводи да су активности Центра биле разноврсне те да су добиле значајнију медијску
подршку од очекиване , као и да је Центар сам произвео и публиковао велики број текстуалних прилога. Недостаје предлог корективне акције.
Када се оволико промаши или премаши циљна вредност, то може да значи да индикатор не мери на адекватан начин остварење циља, или да
је циљна вредност била потцењена. Потребно је да се буџетски корисник изјасни у вези са наученим лекцијама и да предложи на који ће начин
да обезбеди да у будућем буџетском плану циљне вредности буду остварене, и да индикатори мере намеру коју носи циљ.
Други индикатор је такође премашио циљну вредност. Образложење се тиче већег обима активности. Поставља се питање, ако је могуће да се
постигне знатно више са доступним ресурсима, да ли је потребно да се промене индикатори, коригују циљне вредности, или смањи буџет и
остане у оквирима циљних вредности.
Образложење да се нису створили услови на локалном нивоу потребни да се достигне индикатор 3 Број научних клубова у Републици Србији
није адекватно. Како би се побољшало, требало би да укључи појашњење активности које су спроведене да се створе услови, из којих разлога
они нису створени и на који начин ће се препреке превазићи у будућем раду.
Циљ програмске активности/пројекта:Повећање броја научнопопуларних садржаја за младе у циљу подршке будућим генерацијама научника
и подстицање родне равноправности у науци и повећање интересовања жена за каријеру у науци
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора
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1. Број мотивационих и број
интерактивних
радионица за подстицање
младих за одабир научне
каријере са пропратним
штампаним
и
видео
научнопопуларним
материјалима за различите
узрасте
2. Број радионица о број
родним стереотиповима у
науци и важности улоге
жена у науци

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Извештај
110
Центра
и
Press clipping
од
стране
агенције
NinaMedia

180

236

Забележено је значајније повећање броја
радионица за младе у 2018. години, од
формирања Мејкерс спејса у Научном клубу у
Београду, са тенденцијом да се активност
прошири и на научне клубове у Србији.

Извештај
2
Центра и Press
clipping
од
стране
агенције
NinaMedia

10

13

Центар је и у 2018. години био партнер на чак
два међународна пројекта која су имала за
тему подстицање родне равнорпавности и
повећање интеросовања жена за каријеру у
науци, као и јачање етичких стандарда у
научноистраживачком окружењу.

Коментар РОБ експерткиња: У циљ Повећање броја научнопопуларних садржаја за младе у циљу подршке будућим генерацијама научника и
подстицање родне равноправности у науци и повећање интересовања жена за каријеру у науци уведена је родна перспектива кроз
артикулацију самог циља и додавањем индикатора који мери број радионица о родним стереотиповима у науци и важности улоге жена у
науци. Овај пример представља и пример добре праксе у делокругу рада Центра за промоцију науке. Прогресија је такође охрабрујућа и тежи
да допринесе родној равноправности. У односу на 2 радионице у базној години, пројективано је 10 у 2018., а остварен је још бољи резултат од
13. У образложењу је објашњено да је Центар укључен у два међународна пројекта која теже повећању родне равноправности и интересовања
жена за каријеру у науци, као и јачање етичких стандарда у научноистраживачком раду. Ово представља потенцијално значајан допринос
родној равноправности. Било би добро да Центар овакве радионице уврсти у свој рад и када нема међународних пројеката који доприносе
буџету. Такође, било би значајно да се у неком тренутку измери ефекат радионица на остварење зацртаних циљева. Овакав начин интегрисања
родне перспективе у делокруг рада буџетског корисника је за похвалу.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програмска активност се спроводи у складу са одредбама Закона о научноистраживачкој делатности којима су између осталог дефинисане
обавезе
Центра
за
промоцију
науке.
Центар за промоцију науке у оквиру своје делатности споводи низ активности ради промоције и популаризације науке и технике, односно
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научно-технолошких резултата и достигнућа у земљи и свету. Кроз ову програмску актибност финансирају се оперативни трошкови Центра за
промоцију науке.

Пореска управа
Програм
2302
Управљање пореским системом и пореском администрацијом
Програмска активност/пројекат
7010
ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ
Одговорно лице
Наташа Петровић, Сектор за образовање, комуникацију и међународну сарадњу
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у 2018. години:
Опис пројекта: Пројекат ЕУ "Фискалис 2020" је намењен не само земљама чланицама већ и земљама кандидатима и трећим земљама у циљу
јачања њихових административних капацитета, а ради укључивања у процес сузбијања међуграничних пореских превара. За реализацију
Програма одговоран је Генерални директорат Европске комисиjе за порезе и царинску унију. Програм се спроводи кроз следеће активности:
заједничке активности (радне посете, радионице и семинари), ИТ активности и заједничке алате обуке. Све активности су везане за циљеве
који
се
једном
годишње
дефинишу
годишњим
програмом
рада.
Образложење спровођења пројекта у 2018. години: У току 2018. године у оквиру програма "Фискалис 2020" укупно је спроведено 28
заједничких активности; од тога 13 одлазећих радних посета на следеће теме: Електронска обрада података, Пореско ослобађање од ПДВ,
Организација оперативних активности, Технички и законодавни процес увођења ЈМБГ-а, Нивои комуникације и подршке за пореске обвезнике,
Унапређење међународне сарадње, Управљање и организација људским ресурсима ,Аналитика и процена ризика и у њима је учестовало
укупно 47 учесника; 14 директних позива (радионице, састанци, ИТ обуке) у којима је учестововало укупно 22 учесника и 1 долазећа радна
посета за представника ПУ Чешке на тему "Борба против пореских превара".
Циљ 1: Јачање административних капацитета Пореске управе кроз сарадњу са пореским управама других земаља учесница у Програму
Назив индикатора

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора
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1. Број учесника који су ипсред
ПУРС-а учествовали у радним
посетама,
радионицама
и
семинарима
Коментар: Пројекције су дате на
основу
примене
правила
финансијског водича, односно број
узимајући у обзир јединичне
трошкове
дневница
које
програмска финансијска правила
предвиђају.

2016

58

50

69

Разлог одступања у оствареној вредности
2018. годину је немогућност предвиђања броја
одобрених радних посета од стране Европске
комисије, па самим тим и броја учесника у
овим програмских активностима. Такође је
један од разлога за одступање и немогућност
предвиђања броја позива за учествовање у
осталим програмским активностима кроз
директне позиве Европске комисије као што су
радионице, семинари, обуке и сл. Потребно је
навести да годишњи програмски циклус траје
од 1. априла текуће године (2018) а завршава
се 31. марта наредне 2019. године.

Извор верификације: Финансијски извештај
Коментар РОБ експерткиња: Подаци у извештају за индикатор број учесника који су испред ПУРС-а учествовали у радним посетама,
радионицама и семинарима требало би да буду доступни по полу, у складу са Упутством Министарства финансија за постепено увођење РОБ,
по којем је потребно да сви подаци који се односе на лица буду разложени по полу, иако циљна вредност није изражена на тај начин већ
збирно. Ове податке би буџетски корисник требало да достави у образложењу или у коментару.
Назив индикатора

Јединица
мере

2. Проценат учешћа мушкараца
који су учествовали у програму
„Фискалис“ у односу на укупан
проценат
број ученсика у овом програму

Базна
година

2016

Базна
вредност

47

Циљна
вредност
у 2018.

40

Остварена
вредност у
2018.

43

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

Разлог одступања у циљаној вредности је
немогућност предвиђања у смислу одабира
учесника
(мушког/женског)
који
ће
присуствовати у одређеној програмској
активности. Укупан број учесника је 69, од тога
30 мушкараца и 39 жена.

извор верификације: Финансијски извештај
Коментар РОБ експерткиња: РОБ је уведен у Циљ 1 Јачање административних капацитета Пореске управе кроз сарадњу са пореским
управама других земаља учесница у Програму кроз индикатор 2 који мери проценат учешћа мушкараца који су учествовали у програму
„Фискалис“ у односу на укупан број ученсика у овом програму. Намера је била да се избалансира учешће у обуци са учешћем у запослености,
тј. да се за учешће мање заступљеног пола оствари ниво од 40%. Ово представља смањење у односу на базну вредност од 47%. Другим речима,
анализа је показала да су мушкарци више обучавани од жена, иако их је мање у укупном броју запослених. Из образложења се види да је
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укупан број ученика био 69, а да је од тога било 30 мушкараца што чини 43% у односу према 39 жена или 57%. Податак који би допринео
разумевању, а могао би да стоји у коментарима, односи се на укупно учешће оба пола у структури запослених у Пореској управи. Одступање
од циљне вредности није велико, а образложењем је прецизирано да Пореска управа само прати заступљеност оба пола, а да нема посебне
активности како би обезбедила равноправно учешће. Предлог је да Министарство финансија продуби свој допринос РОБ-у кроз укључивање
других управа и јединица у свом саставу како би се утицало на веће родно засноване неравноправности у делокругу рада.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Програм
1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Одговорно лице
Генерални секретар Маринко Радић
Циљ програма: Циљ 3: Родна анализа органа
Назив индикатора

Јединица мере

1.
Родна
анализа
органа
Koментар: У складу са чланом 2. Закона о
буџетском систему, родно одговорно
буџетирање
представља
увођење
принципа родне равноправности у
буџетски процес, што подразумева да се
мора извршити родна анализа у Служби
Повереника и реструктурирање прихода комад
и расхода са циљем унапређења родне
равноправности. Први корак у овом
процесу свакако је родна анализа коју је
неопходно да изврше организације или
појединци стручни за ову област. Тако да
део додатних средстава која се траже
предвиђен је и за ову активност.

Извор
верификације

Базна
вредност

извештај
органа
надлежног за 0
спровођење
анализе

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

1

1

Образложење одступања
остварене
од
циљне
вредности индикатора
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Коментар РОБ експерткиња: У складу са препорукама UN Women Тима за подршку постепеном увођењу РОБ-а у програмски буџет, овај орган
је процес започео јавном набавком стручне подршке у изради родне анализе. На овај начин, успоставиће се јасан и прилагођен оквир у складу
са делокругом рада буџетског корисника, као подршка приоритетима у области родне равноправности, и приоритетима у раду органа.
Наведени циљ и индикатор имају велики значај за родну равноправност јер доприносе разумевању конкретних изазова у делокругу рада, као
и изради вишегодишњег плана активности које ће бити буџетиране кроз РОБ у наредним буџетским циклусима.
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Највећи део активности Повереника у 2018. години односио се на:
-решавање случајева по жалбама због повреде права на слобода приступ информацијама и права на заштиту података о личности;
-надзор над спровођењем и извршавање Закона о заштити података о личности;
-мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа;
-пружање помоћи физичким и правним лицима и органима власти, односно руковаоцима података у остваривању права или у правилној
примени ЗСПИЈЗ и ЗЗПЛ;
-пружање помоћи грађанима поводом њихових захтева за слободан приступ информацијама или за заштиту података о личности који су
уступљени Поверенику од органа који не располажу траженим информацијама, како би њихови захтеви били упућени онима од којих могу да
добију потребне информације;
-пружање помоћи органима власти и предузимање мера у вези са применом прописа о унапређењу јавности рада, поводом израде и
објављивања информатора о раду;
-активности у вези са процесом придруживања Србије Европској унији;
-активности у вези са евидентирањем збирки података који се уписују у Централни регистар;
-одговоре на захтеве за слободан приступ информацијама од јавног значаја;
-активности у вези са спровођењем поступка принудног извршења решења Повереника;
-одговори Управном суду на тужбе у управном спору;
-одговоре на представке грађана
Програм
Програмска
активност/пројекат
Одговорно лице
Извршење буџета програмске
активности/пројекта:

1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
0011 - Доступност информација од јавног значаја и заштита података о личности
Генерални секретар Маринко Радић
Усвојен буџет
за
2018.
(у 000 РСД)

Текући буџет
за 2018.
(у
000 РСД)

Извршење у
2018.
(у 000 РСД)

Проценат
извршења
у
односу
на
текући буџет

200001

210751

192517

91.35
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Циљ програмске активности/пројекта: Циљ 2: Родна анализа органа
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора

1.
Родна
анализа
органа
Koментар: У складу са чланом 2. Закона о
буџетском систему, родно одговорно
буџетирање
представља
увођење
принципа родне равноправности у
буџетски процес, што подразумева да се
извештај
мора извршити родна анализа у Служби
органа
Повереника и реструктурирање прихода комад
надлежног за 0
1
1
и расхода са циљем унапређења родне
спровођење
равноправности.
анализе
Први корак у овом процесу свакако је
родна анализа коју је неопходно да
изврше организације или појединци
стручни за ову област. Тако да део
додатних средстава која се траже
предвиђен је и за ову активност.
Коментар РОБ експерткиња: У складу са преорукама UN Women Тима за подршку постепеном увођењу РОБ-а у програмски буџет, овај орган
је процес започео јавном набавком стручне подршке у изради родне анализе. На овај начин, успоставиће се јасан и прилагођен оквир у складу
са делокругом рада буџетског корисника, као подршка приоритетима у области родне равноправности, као и приоритетима у раду органа.
Наведени циљ и индикатор имају велики значај за родну равноправност, јер доприносе разумевању конкретних изазова у делокругу рада, као
и изради вишегодишњег плана активности које ће бити буџетиране кроз РОБ у наредним буџетским циклусима.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
У 2018. години Повереник је имао у раду укупно 17.700 предметa обзиром да је из претходног периода пренето 4.109 нерешена предмета. Од
тог броја, око 77%, тачније 13.591 предмет, Повереник је примио у 2018 години (4.842 - слобода приступа, 7.550 - заштита података о личности
и
1.199
обе
области
деловања
Повереника)
У току 2018. године Повереник је окончано поступак у 14.388 предметa, од чега 5.562 из области приступа информацијама, 7.616 из области
заштите података о личности и 1.210 предмета која су се односила на обе области. У наредну 2019. годину пренето је 3.312 предмета по којима
није окончан поступак. (2.875 - слобода приступа, 416 - заштита података о личности и 21 - обе области деловања).
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Истовремено, Повереник је и у 2018. години радио доста на унапређењу рада сопствене службе. Највећи део активности је спроведен у оквиру
пројекта одобреног на основу билатералног споразума Владе Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке.
Од посебног значаја за институцију и шире су обуке запослених и стицање највишег степена сертификације за примену стандарда за безбедност
података - SRPS ISO/IEC 27001. Поред раније сертификованих одитора (највиши степен сертификације за SRPS ISO/IEC 27001) и менаџера за
безбедност податка, током 2018. године још 7 запослених стекло је сертификате за менаџера за безбедност података.
Повећање видљивости улоге и рада Повереника су стални задатак који се остварује путем медија, интернет презентације, Портала отворених
података о раду Повереника, друштвених мрежа и слично.

Државно веће тужилаца
Програм
Програмска
активност/пројекат
Одговорно лице

1602

УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА

0003

РАД ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА
ПРЕДСЕДНИК ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА ЗАГОРКА ДОЛОВАЦ

Извршење буџета програмске
активности/пројекта:

Усвојен
буџет
за
2018.
(у 000 РСД)

Текући буџет
за 2018.
(у
000 РСД)

Извршење
у
2018.
(у 000 РСД)

5,000.00
5,000.00
4,597.00
Циљ 1. програмске активности: Рационализација мреже тужилаштва
Назив индикатора

Проценат
равномерне
оптерећености тужилаца

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Проценат
извршења
у
односу
на
текући буџет

91.94
Циљна
вредност
2018.

у

Правилник о 85.00
90.00
вредновању
рада
Циљ 2. програмске активности/пројекта: Обука носилаца јавнотужилачке функције
Назив индикатора

%

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност
2018.

Остварена вредност
у 2018.

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора

87

у

Остварена вредност
у 2018.

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора
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1.Похађање семинара
%
Извештај
60
70
65
2. Удео жена у укупном броју
носилаца
јавнотужилачке
%
Извештај
48
49
48
функције које су похађале
семинаре
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Средства планирана за исплату накнада члановима Државног већа тужилаца који не остварују права из радног односа у Већу ( 4 члана) и
накнаде за чланове Жалбене комисије јавних тужилаштава ( 4 члана).
Коментар РОБ експерткиња: РОБ је уведен додавањем индикатора код циља 2 Обука носилаца јавнотужилачке функције на нивоу ПА, који
прати удео жена у укупном броју носилаца јавнотужилачке функције које су похађале семинаре. Тај је удео био на 48% у базној вредности, а
пројектовано је да расте за 1%. Међутим, та се пројекција није остварила, а удео жена је остао на нивоу базне вредности. Нема образложења
одступања остварене у односу на циљну вредност. Да би се разумео допринос родној равноправности, било би потребно да се у коментарима
наведе који је удео жена међу носиоцима јавнотужилачке функције и због чега је важно да се прати њихов удео на семинарима, када је он
близу паритета.

Заштитник грађана
Програм
1001
Унапређење и заштита људских и мањинаксих права и слобода
мр Зоран Пашалић
Одговорно лице
Циљ програма: 1. Повећати ниво заштите људских и мањинских права пред органима управе
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност
у 2018.

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора
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1. Мањи број притужби број
грађана на рад органа
државне управе

Извештаји Заштитника грађана са
статистиком, вебсајт Заштитника
грађана, извештаји дражавних
органа,
Службени
гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине, извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

2000

3282

Одступање
остварене
од
циљне вредности условљено
новонасталим
друштвеним
околностима,
односно
непредвиђеним
спољним
факторима.

2. Однос између броја број
покренутих поступака
Заштитника грађана и
броја
обустављених
поступака
након
отклоњених
неправилности
од
стране органа управе
3. Однос између броја број
упућених и спроведених
препорука од стране
органа управе којима су
упућене

Извештаји Заштитника грађана са
статистиком, вебсајт Заштитника
грађана, извештаји дражавних
органа,
Службени
гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине, извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

2000

1896

Планирана
остварена.

вредност

је

Извештаји Заштитника грађана са
2000
867
Одступање
остварене
од
статистиком, вебсајт Заштитника
циљне вредности условљено је
грађана, извештаји дражавних
применом нове методологије
органа,
Службени
гласник
рада и формирањем нове базе
Републике Србије, вебсајт Народне
података.
скупштине, извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе
Коментар РОБ експерткиња: У циљ програма 1 Повећати ниво заштите људских и мањинских права пред органима управе није уведена
родна перспектива. Индикатор 1. који прати мањи број притужби грађана на рад органа државне управе требало би да прати побољшања у
раду органа управе, као и јачу свест грађана и грађанки о пословима који спадају у домен рада Заштитника грађана. Остварена вредност указује
на могуће проблеме у вези са логичком поставком овог индикатора. Могуће је да је исувише рано у развоју једне овако младе институције да
би се смањење броја притужби сматрало успехом. Свакако значајно одступање заслужује пажњу и потребно је да се предложи корективна
активности, тј. да се у Извештају о учинку предложи на који начин ће се обезбедити да резултат у наредној години буде приближнији циљној
вредности. Такве интервенције могу да укључују предлог промене индикатора, ако постојећи не мери на адекватан начин правац или квалитет
промене која треба да буде остварена, промену циљне вредности индикатора због нових сазнања која су стечена током имплементације или
нових околности, буџетирање додатних активности које ће допринети остварењу циља за одређене циљне групе које нису имале једнак
приступ услугама или добрима које буџетски корисник пружа, или реалокацију средстава у неком другом правцу, јер сам циљ није релевантан.
Образложење да је одступање остварене од циљне вредности условљено новонасталим друштвеним околностима, односно непредвиђеним
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спољним факторима није адекватно. Није објашњено какве су околности и који фактори у питању, ни шта ће буџетски корисник да предузме
како би их превазишао.
Код другог индикатора, који мери однос између броја покренутих поступака Заштитника грађана и броја обустављених поступака након
отклоњених неправилности од стране органа управе, наведено је да је планирана вредност остварена јер је одступање испод 10%.
Трећи индикатор значајно одступа од циљне вредности (57%), што се објашњава променом методологије и формирањем базе података.
Потребно је да се да додатно објашњење у вези са тим, као и препорука за будући циклус планирања. Да ли нова методологија нужно
имплицира ниже циљне вредности и ако да, због чега?
Циљ програма: 2. Унапредити институционални и законодавни оквир којим се регулише област људских права и слобода
Назив индикатора

Јединица
мере

1. Број упућених и Број
усвојених иницијатива
Заштитника грађана за
оцену уставности и
законитости закона и
других прописа
2. Однос између броја Број
упућених и усвојених
предлога и иницијатива
Заштитника грађана за
измену
постојећих
прописа и усвајање
нових закона у области
унапређења
људских
права

Извор верификације

Извештаји Заштитника грађана са
статистиком, вебсајт Заштитника
грађана, извештаји дражавних
органа,
Службени
гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине, извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе
Извештаји Заштитника грађана са
статистиком, вебсајт Заштитника
грађана, извештаји дражавних
органа,
Службени
гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине, извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност
у 2018.

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора

20

0

Одступање
остварене
од
вредности
проистиче
од
примене нове методологије
рада и спољних друштвених
околностима.

3000

5

Очигледна грешка у базној
вредност
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Коментар РОБ експерткиња: Код циља програма 2. Унапредити институционални и законодавни оквир којим се регулише област људских
права и слобода није уведена родна перспектива. Оба индикатора остварила су резултат који је далеко испод пројектованог. У првом случају,
образложење наводи да је одступање остварено због примене нове методологије рада и спољних друштвених околностима. Ово је објашњење
није довољно јасно и не пружа могућност да се разумеју разлози који су довели до овога. Такође, недостаје предлог корективне акције. Други
индикатор позива се на очигледну грешку при упостављању базне вредности, иако базна вредност није дата. Потребно је да буџетски корисник
обезбеди дефинисање адекватних индикатора и циљних вредности, које на правилан начин прате помаке у остварењу жељених резултата у
делокругу рада овог буџетског корисника.
Циљ програма: 4. Повећати доступност Заштитника грађана и информисаност грађана о надлежностима овог органа
Назив индикатора

Јединица
мере

1. Мањи број притужби Број
које нису у надлежности
Заштитника грађана

2.
Повећан
број Број
посетилаца вебсајта и
подсајтова Заштитника
грађана

3.
Повећан
број Број
притужби Заштитнику
грађана
од
стране
припадника
маргинализованих
група

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност
у 2018.

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора

Извештаји Заштитника грађана са
статистиком, вебсајт Заштитника
грађана, извештаји дражавних
органа,
Службени
гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине, извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе
Извештаји Заштитника грађана са
статистиком, вебсајт Заштитника
грађана, извештаји дражавних
органа,
Службени
гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине, извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

500

687

Планирана
остварена.

вредност

је

3000

3000

Планирана
остварена.

вредност

је

Извештаји Заштитника грађана са
статистиком, вебсајт Заштитника
грађана, извештаји дражавних
органа,
Службени
гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине, извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

1500

900

Планирана вредност није у
потпуности остварено услед
другачије методологије рада.

Извор верификације

Базна
вредност
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Коментар РОБ експерткиња: У циљ програма 4. Повећати доступност Заштитника грађана и информисаност грађана о надлежностима
овог органа није уведен РОБ. Како би се увела родна перспектива, препорука је да се преименује циљ, који би гласио Повећати доступност
Заштитника грађана и информисаност грађана и грађанки о надлежностима овог органа. Подаци које прате и мере индикатори били би
доступни разложени по полу, бар историјски, накнадно. Без родне перспективе није разумљиво да ли је једнак степен неинформисаности
односно информисаности у различитим групама жена и мушкараца, на пример оних који користе вебсајт и оних који немају приступ интернету,
жена на селу, жена и мушкараца у различитим маргинализованим групама и сл. У образложењу одступања по трећи пут се помиње да циљна
вредност није остварена због промене методологије, али се и даље не наводи детаљније објашњење у вези са тренутним и будућим
последицама ове промене. Циљна вредност је остварена код индикатора који прати активност која изискује најмањи напор институције: број
посетилаца вебсајта Заштитника грађана. Нема осврта на укупно остварење циља, тј. да ли је у извештајном периоду повећана доступност
Заштитника грађана и информисаност грађана о надлежностима овог органа и шта ће бити урађено да се резултат оствари наредним годинама.
Циљ програма: 5. Радити на превенцији тортуре и других облика нечовечног поступања или кажњавања лица лишених слободе
Назив индикатора

Јединица
мере

1. Број заједничких %
иницијатива
са
органима управе и
НПМ-овима
других
земаља
у
области
превенције тортуре над
лицима
лишеним
слободе
2. Однос између броја %
упућених и спроведених
препорука од стране
органа
којима
су
упућене

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност
у 2018.

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора

Извештаји Заштитника грађана са
статистиком, вебсајт Заштитника
грађана, извештаји дражавних
органа,
Службени
гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине, извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

90

90

Планирана
остварена.

вредност

је

Извештаји Заштитника грађана са
статистиком, вебсајт Заштитника
грађана, извештаји дражавних
органа,
Службени
гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине, извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

100

100

Планирана
остварена.

вредност

је

Извор верификације

Базна
вредност
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Коментар РОБ експерткиња: У циљ програма 5. Радити на превенцији тортуре и других облика нечовечног поступања или кажњавања лица
лишених слободе није уведена родна перспектива. Да јесте, било би јасније са ким треба радити на превенцији тортуре и ко је посебно под
ризиком од изложености тортури, што из артикулације циља није јасно, али јесте појашњено индикаторима. Оба индикатора остварила су
планиране резултате. Иако буџетски корисник није у обавези да даје додатна објашњења када је циљна вредност остварена, разумевању
успеха би допринело кратко објашњење у вези са типом препорука и врстом заједничких иницијатива. Међутим, додатне информације могу
се наћи у наведеним изворима верификације, уз напомену да недостају бројеви Службених гласника.
Програм
1001
Унапређење и заштита људских и мањинаксих права и слобода
Програмска
9
Контрола законитости поступања органа јавне управе
активност/пројекат
Одговорно лице
мр Зоран Пашалић
Циљ програмске активности/пројекта: 1. Унапредити заштиту и остваривање људских права, са фокусом на права националних мањина, особа
са инвалидитетом, права детета, права лица лишених слободе, права ЛГБТ особа као и остваривање принципа родне равноправности
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора

1.
Број
објављених Број
посебних извештаја о
проблемима
у
остваривању
права
грађана

Извештаји Заштитника грађана са
статистиком, вебсајт Заштитника
грађана, извештаји дражавних
органа,
Службени
гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине, извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

5

5

Планирана
остварена.

вредност

је

и

2. Број покренутих и %
окончаних
поступака
према органима управе
на основу притужби
грађана
или
по
сопственој иницијативи

Извештаји Заштитника грађана са
статистиком, вебсајт Заштитника
грађана, извештаји дражавних
органа,
Службени
гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине, извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

30

30

Планирана
остварена.

вредност

је

и
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3.
Број
упућених Број
препорука и мишљења
надлежним органима

Извештаји Заштитника грађана са
статистиком, вебсајт Заштитника
грађана, извештаји дражавних
органа,
Службени
гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине, извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

30

534

Велико одступање остварене
од
базне
вредности
је
наступило услед промене
методологије
рада
и
формирања
нове
базе
података.

Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није уведена родна димензија. Циљне вредности остварене су у два од три индикатора. Резултат испод
циљне вредности образложен је по четврти пут у извештају променом методологије која није објашњена.
Циљ програмске активности/пројекта: 2. Унапредити институционални и законодавни оквир којим се регулише област људских права и
слобода, са фокусом на права детета, права националних мањина, права лица лишених слободе, ЛГБТ права, права особа са инвалидитетом
Назив индикатора

Јединица
мере

1.
Број
предлога, Број
иницијатива и мишљења
упућених релевантним
државним
органима
ради измена закона и
других прописа у области
људских
права
и
доношења нових закона

Извор верификације

Базна
вредност

Извештаји Заштитника грађана са
статистиком, вебсајт Заштитника
грађана, извештаји дражавних
органа,
Службени
гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине, извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора

20

30

Планирана
вредност
је
премашена
услед
непредвидљивих
спољних
фактора, односно динамичном
законодавном
активношћу
надлежних органа.

Коментар РОБ експерткиња: РОБ није уведен у циљ ове ПА. Циљна вредност индикатора премашена је за 50%. Образложење наводи спољне
факторе који су делимично објашњени као динамична законодавна активност надлежних органа. Посматрано кроз буџет, требало би
размотрити да ли је одржив резултат који је 50% изнад планираног, а остварен са истим ресурсима.
Циљ програмске активности/пројекта: 3. Унапредити рад органа управе и промовисати одговорну, транспарентну и ефикасну управу која
штити интересе грађана
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора
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1. Број грађана којима је Број
пружена
саветодавна
правна помоћ

Извештаји Заштитника грађана са
статистиком, вебсајт Заштитника
грађана, извештаји дражавних
органа,
Службени
гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине, извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

700

1246

Планирана
премашена.

2. Број дистрибуираних %
публикација,
број
чланака у новинама/на
сајту, ТВ гостовања

Извештаји Заштитника грађана са
статистиком, вебсајт Заштитника
грађана, извештаји дражавних
органа,
Службени
гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине, извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

100

100

Планирана
остварена.

3. Број организованих %
састанака, јавних скупова
и учешћа на скуповима у
организацији
других
органа,
установа,
домаћих
и
страних
организација

Извештаји Заштитника грађана са
статистиком, вебсајт Заштитника
грађана, извештаји дражавних
органа,
Службени
гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине, извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

100

100

Планирана
остварена.

вредност

вредност

је

вредност

Коментар РОБ експерткиња: Циљ програмске активности 3. Унапредити рад органа управе и промовисати одговорну, транспарентну и
ефикасну управу која штити интересе грађана у будућности се може уроднити додавањем и грађанки. Подаци у вези са постигнућима у
индикатору 1 који мери број грађана којима је пружена саветодавна правна помоћ морали би да буду доступни по полу, у складу са Упутством
Министарства финансија. Планирана вредност је премашена, без објашњења да ли је потреба много већа од пројектоване, па је потребно да
се реалокацијом средстава обезбеде јачи капацитети како би се адекватније одговорило на потребу, да ли је дошло до неког тренутног
повећања за које постоји конкретан разлог, или је нешто треће у питању. Индикатор 2 који прати број дистрибуираних публикација, број
чланака у новинама/на сајту, ТВ гостовања је остварио циљну вредност. Иначе, он спада међу индикаторе који су потпуно у контроли органа,
са конзервативно постављеном циљном вредношћу коју није тешко остварити, односно није на истом нивоу резултата као други индикатори
овог органа. Индикатор 3 који мери број организованих састанака, јавних скупова и учешћа на скуповима у организацији других органа,
установа, домаћих и страних организација остварио је циљну вредност.
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Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Планиране активности спроведене, с ти што су поједине премашиле очекиване, односно базне вредности и то услед спољних фактора који се
нису могли предвидети.

Министарство спољних послова - Дипломатско-конзуларна представништва
Програм
0302
Дипломатско-конзуларни полови у иностранству
Вељко Одаловић
Одговорно лице
Циљ програма: Повећање учешћа жена у обављању дипломатских послова
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

Проценат
Званични
Током 2018. године на дужност је постављено
постављених
%
документи
20
21
28
14 амбасадора РС у иностранству, од којих су 4
амбасадора женског
Владе РС
особе женског пола.
пола
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Министарство спољних послова је током 2018. године штитило права и интересе РС, њених држављана и правних лица у иностранству, преко
дипломатско-конзуларних представништава у области политичких, економских, културних, просветних, научно-техничких, информационих и
других односа.
Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник користи РОБ као алат за унапређење родне равноправности кроз посебан циљ Повећање
учешћа жена у обављању дипломатских послова. Овај циљ је у складу са стратешким приоритетом јачања учешћа жена у одлучивању у свим
сферама. Резултат се мери индикатором који прати проценат постављених амбасадора женског пола. У односу на базну вредност од једне
петине, остварена је вредност од 28%. Ово је више од вредности која је скромно циљана (21%). У образложењу је дат податак о укупном броју
именованих амбасадора и амбасадорки што је за похвалу. Овај пример добро илуструје на који се начин РОБ може користити као алат за
унапређење родне равноправности у делокругу рада буџетског корисника.
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Министарство унутрашњих послова
Програм
Одговорно лице

Високо образовање у области безбедности
1403
проф. др Дане Субoшић

Биланс извршења програма:
Назив
програма/програмске
активности/пројекта

Шифра
програмске
активности /
пројекта

Високо образовање у
области безбедности

Усвојен буџет за 2018.
(у 000 РСД)

Текући
буџет
за
2018.
(у
000 РСД)

488,390,000

Извршење
2018.
(у 000 РСД)

у

Проценат
извршењ
а у односу
на текући
буџет

459,528,000

93%

УКУПНО:
491,878,000
Циљ програма: Унапређен квалитет и ефикасност основних студија

459,528,000

93%

Назив индикатора

Базна
вредност

Циљна
вредност
2018.

120/280

491,878,000

Јединица
мере

Извор верификације

Број дипломираних
студената и
студенткиња у
односу на број
уписаних

Просек

Број квадрата
простора по студенту
Просечна дужина
студирања

м2/ по
студенту
Месец

Матичне књиге
уписаних студената
на основним
студијама , Књиге
евиденције о
издатим дипломама
и додацима диплома
за основне студије,
Документација за
акредитацију
установе

Остварена
вредност
у 2018.

Образложење одступања остварене од
циљне вредности индикатора

130/280

238
(153м +
85ж)/274
(151м +
123ж)

Смањен је број уписаних студената
али је број дипломираних још увек
велик као последица већег броја
уписаних у претходним годинама, као
и чињенице да студенти не завршавају
студије за четири године, колико траје
студијски програм, већ продужавају
студије.

3,66

4

4

5,8

5,6

5,6

у
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Просечна оцена
Број
4,35
4,40
4.4
наставника на
редовним анкетама
студената
Коментар РОБ експерткиња: У оквиру циља програма Унапређен квалитет и ефикасност основних студија, резултати се мере помоћу 4
индикатора (број дипломираних студената и студенткиња у односу на број уписаних, број квадрата простора по студенту, просечна дужина
студирања и просечна оцена наставника на редовним анкетама студената). Подаци o учинку за први индикатор доступни су по полу.
У извештајном периоду дипломирало је 238 студената од чега 153 мушкарца (64%) и 85 жена (36%). У укупном броју, то је знатно више (45%)
од пројектованог броја од 130 дипломираних студената (циљна вредност није била разложена по полу јер је није било могуће да се на тај начин
планира, пошто нема квоте за мање заступљени пол). У образложењу одступања наведено је да је број дипломираних још увек велик као
последица већег броја уписаних у претходним годинама, као и чињенице да студенти не завршавају студије за четири године, колико траје
студијски програм, већ продужавају студије. Препорука: Није наведено да ли ће бити предузета нека корекција у вези са тим, која би могла
да укључи израду анализе разлога због којих студенти и студенткиње не завршавају у року, и да се затим одговарајућим мерама подстакне
завршавање у року, или да се ова пракса има у виду код планирања циљне вредности у наредним годинама. Број уписаних студената је 274,
од чега 151 мушкарац и 123 жене. То је нешто мање од планиране вредности од 280 (није било могуће изразити планирану вредност по полу).
Било би корисно да у образложењу стоји и осврт у вези са утицајем смањења броја уписаних у односу на циљану вредност. Било би добро када
би се објаснило шта је довело до смањења код извршења од 93% и да ли је смањење у броју уписаних студената и студенткиња проузроковано
недостатком интересовања, финансијских средстава, или је нешто друго у питању. Такође, потребно је појаснити да ли би тренд даљег
смањења негативно утицао на рад полиције, или је смањење у границама прихватљивог, односно без утицаја на обим и квалитет рада?
Препорука: Из угла родне равноправности, било би добро да постоји и остврт на број уписаних и дипломираних мушкараца и жена, као и да
ли број уписаних и дипломираних студенткиња, као мање заступљеног пола, пада или расте у односу на претходне године. Најзад, пројектовнаи
однос је 0.46 дипломираних према уписаним студенатима и студенткињама (130/280). Остварен је однос од 0.86 (238 /274). Уколико је овај
однос мерило квалитета и ефикасности, онда одступање забрињава. Ако значајно одступање од циљне вредности не прави разлику у
остварењу циља, онда би можда требало да се размнотри измена индикатора.
Индикатор број квадрата простора по студенту (и студентињи) уведен је због радова на побољшању физичких услова студирања. Он не даје
додатне информације у вези са родном равноправношћу. Циљна вредност је остварена и није било потребно образложење.
Просечна дужина студирања износи планираних 5,6 година што је побољшање у односу на полазну вредност од 5,8 година. Јединица мере,
која је представљена кроз број месеци, би требало да се ревидира, или да се остварена вредност искаже као 68 месеци. Препорука је да и овај
податак буде доступан по полу, јер ће будући одговор зависити од тога да ли постоје значајније разлике између младића и девојака.
Просечна оцена наставника на редовним анкетама студената потпуно је усклађена са циљном вредношћу и представља побољшање у односу
на базну вредност. Податак би требало да буде доступан по полу наставника, односно просек за наставнице и наставнике. Уколико постоји
значајна разлика у броју једних и других, то би требало нагласити, тј. у коментарима изразити у бројевима или процентима. Из угла родне
равноправности, били би значајни и резултати који су доступни у односу на оцену за наставнике који су активни полицајци и полицајке у односу
на оне који нису, већ су ангажовани као стручњаци и стручњакиње за одређену област, као и у односу на њихов степен образовања. На овај
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начин била би олакшана интервенција у правцу побољшања оцене, нпр. кроз додатну оријентацију за наставнике који немају директно
искуство рада у МУП-у, или у подршци припреми за наставу активним полицајцима и полицајкама. У том смислу, индикатор би адекватније
мерио намеру која је изражена у циљу.
Наравно, када је у питању квалитет основних студија, посматрано из угла родне равноправности, било би најважније да се прати у којој мери
је родна перспектива интегрисана у сам садржај основних студија. Предлог индикатора који би пратио напредак у том погледу је Број
тематских јединица у којима је спроведенo уродњавање (интегрисање принципа родне равноправности).
Циљ програма: Унапређен квалитет студија другог и трећег степена
Назив индикатора

Јединица
мере

Број акредитованих
Број
програма
Број дипломираних
студената
и
студенткиња
у
Број
односу
на
број
уписаних на другом
степену студија
Број доктората у Просек
односу
на
број
уписаних студената
докторских студија
(од 2019)

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност
2018.

6

Матичне књиге
уписаних
студената
на
студијама другог 134/189
и трећег степена ,
Књиге
евиденције
о
7
издатим
дипломама
и
додацима
диплома за други
и трећи степен,
Документација за
акредитацију
установе

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

8

7

Осми студијски програм мастер академских
студија је у процесу акредитације

150/200

134 (86м +
Мање је уписаних студената, што је условило
48ж)/152
и мање дипломираних.
(81м + 71ж)

3

у

Од 2019. Године

Koментар РОБ експерткиња: Циљ програма Унапређен квалитет студија другог и трећег степена почива на напретку у остварењу циљних
вредности ова 3 индикатора: Број акредитованих програма, Број дипломираних студената и студенткиња у односу на број уписаних на другом
степену студија, и Број доктората у односу на број уписаних студената докторских студија (од 2019).
Код индикатора Број акредитованих програма остварен је нешто мањи резултат од планираног (7 од 8 програма), уз напомену да је и
последњи, осми планирани студијски програм мастер академских студија у процесу акредитације. Није наведено због чега је дошло до
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кашњења у акредитацији овог програма. За родну равноправност је увек важно да све обуке интегришу родну димензију тематске целине која
се изучава. У том смислу, посебно је важно који је удео акредитованих програма (или тематских целина у програмима) у које је интегрисана
родна перспектива.
Број дипломираних студената и студенткиња на другом степену студија је на истом нивоу као у базној години (134), а што је испод циљне
вредности од 150. Остварени резултат је 11% нижи од планираног. Број уписаних је на нивоу испод базне године када је износио 189, док је
остварена вредност 152, а циљна вредност је била 200. Разлика између остварене и циљне вредности је 24%. Однос између броја
дипломираних и броја уписаних студената је био 0.70 у базној години, 0.75 у циљној вредности, а остварен је однос од 0.88. Из односа базне и
циљне вредности може се закључити да је жељени правац промене виша вредност, односно приближавање број дипломираних и уписаних
студената. Остварени је однос виши од пројектованог, али са мањим вредностима. Другим речима, потребно је додатно објашњење у
коментарима у вези са природом овог односа, односно садржаја жељене промене на боље, да би се разумело који однос приказује да је
квалитет студија адекватно унапређен. Од укупног броја дипломираних, 86 су мушкарци, а 48 су жене, док је код уписаних тај однос 81
мушкарац и 71 жена. Према томе, остварен је однос од 1.79 у корист мушкараца код дипломираних, док је он знатно уједначенији и износи
1.14 код уписаних. Потребно је додатно објашњење да би се ови подаци разумели, јер овде нису доступни историјски подаци у вези са бројем
жена које су ранијих година уписиване или су дипломирале на другом степену студија. Најзад, када би се поредио однос броја дипломираних
и уписаних жена са мушкарцима, иако тај однос није директно повезан у години када једни већ дипломирају, док се други тек уписују, дакле
не односи се на исту генерацију, могло би се закључити да 0.67 жена дипломира у односу на број жена које се исте године уписују. Код
мушкараца би тај однос био 1.06. Дакле, како год да се посматра однос између полазног стања и остварених резултата, уочава се разлика
између резултата који су остварени у односу на пол студената. Из овога се закључује да је потребно да се посвети додатна пажња мање
заступљеном полу са циљем изједначавања шанси, у складу са нормативно стратешким опредељењем.
Подаци у вези са бројем доктората у односу на број уписаних студената докторских студија биће доступни тек од ове године (2019.). Неопходно
је да ови подаци буду доступни по полу, укључујући и базну вредност.
Циљ програма: Унапређен квалитет научно-истраживачке делатности
Назив индикатора

Јединица
мере

Број
Број
истраживач/месеци на
пројектима
Министарства за науку
Број
књига, Број
монографија и других
публикација

Извор верификације

Базна
вредност

Картони наставника – 312
научних радника КПУ;
Извештај
о
научноистраживачком
раду на КПУ.
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Циљна
Остварена
Образложење
одступања
вредност у вредност у остварене од циљне вредности
2018.
2018.
индикатора
312

312

355

355
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Број објављених радова Број
у
релевантним
часописима (категорије
М21, М22 и М23)
Број радова на научним Број
скуповима

16

31

26

Још шест (6) радова је
одобрено, али биће објављени
у 2019. години.

187

210

207

Представљен је нешто мањи
број радова, али са јасном
тенденцијом раста.

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Програм се односи на остваривање основних, струковних и академских студијских програма свих нивоа за потребе полицијског образовања и
друге облике стручног образовања и усавршавања од значаја за криминалистичко-полицијске и безбедносне послове. Универзитет обавља и
научно истраживачки рад кроз основна, примењена и развојна истраживања. У 2018. години извршени су радови на побољшању постојећих
капацитета за одржавање наставе, са јасним планом око проширења капацитета у наредном периоду. Средства су усмерена и на набавке
софтвера и хардвера како би се побољшала и осавременила настава и убрзао процес студирања. Спроведеним поступком јн за издавацку
делатост обезбеђени су услови за штампање издања КПУ.
Коментар РОБ експерткиња: Циљ програма Унапређен квалитет научно-истраживачке делатности, се мери преко индикатора који прати
број истраживача/месеци на пројектима Министарства за науку, који је остварио циљну вредност од 312. Нема података о броју истраживача
који су обухваћени овим индикатором по полу, што није у складу са Упутством Министарства финансија за постепено увођење РОБ, по којем је
потребно да сви подаци који се односе на лица буду разложени по полу. С обзиром на то да је циљна вредност остварена, није потребно
образложење резултата, ипак, додатно објашњење у вези са променом која се мери на овај начин би помогло заинтересованим странама да
разумеју овај резултат. Базна, циљна и остварена вредност су истоветне.
Број књига, монографија и других публикација је порастао у односу на базну вредност. Из угла родне равниправности, било би значајно да се
издвоје књиге, монографије и друге публикације у које је интегрисана родна димензија, као и да подаци о броју аутора и ауторки буду доступни
у коментарима.
Број објављених радова у релевантним часописима (категорије М21, М22 и М23) остварио је резултат приближан циљном, уколико се узме у
обзир и образложење да ће још 6 радова бити објављено током ове, 2019. године. Када се то догоди, укупан збир ће бити 32, а циљано је 31.
Међутим, у извештајном периоду, остварено је 5 радова мање од планираног броја. Нема података о томе колико су радова објавиле жене, а
колико мушкарци као водећи аутори. Да је доступан, овај би податак, иако није саставни део циљне вредности, већ само накнадна напомена
у коментарима, указивао на трендове а што је важно да се прати због планирања будућих активности.
Број радова на научним скуповима је скоро потпуно остварен уз резултат од 207 у односу на циљну вредност од 210 и у поређењу са базном
вредношћу од 187 радова. Као што је и напоменуто у образложењу, јасна је тенденција раста. Није јасно колико су радова припремиле и
представиле жене, а колико мушкарци. Препорука је да овај податак убудуће буде интегрисан у коментарима.
Програм

1408

Управљање људским и материјалним ресурсима
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Програмска
активност/пројекат
Одговорно лице

Међународне активности, сарадња и партнерство
0002
др Небојша Стефановић
у

Проценат

Усвојен буџет за

Текући буџет за

Извршење

Јединица мере

Извор
верификације

Базна вредност

Циљна
вредност
2018.

15

16

извршења у
Извршење
буџета 2018.
(у 000 2018.
(у 000 2018.
(у
односу на
програмске
РСД)
РСД)
000 РСД)
текући буџет
активности/пројекта:
200,000,000.00
201,332,290.65 184,435,533.92 91.61%
Циљ програмске активности/пројекта: Повећање учешћа МУП у међународним организацијама, институцијама и побољшање сарадње МУП РС
на регионалном и међународном нивоу
Назив индикатора

Број склопљених уговора, број
споразума
и
меморандума
међународног карактера

у

Остварена
вредност у 2018.

Образложење одступања
остварене
од
циљне
вредности индикатора

26

Актуелна међународна
збивања условили су
потребу за закључењем
већег броја споразума
од предвиђене циљне
вредности
Број
упућених број
23
25
укупно
-11 Tоком године није било
полицијских службеника
мировне мисије-2 позива за учествовање у
(по полу) у ДКП и мировне
и официра за мисијама УН и ЕУ
мисије
везу-9 (од тога 2
жене)
Коментар РОБ експерткиња: Циљ програмске активности je увећање учешћа МУП-а у међународним организацијама, институцијама и
побољшање сарадње МУП РС на регионалном и међународном нивоу. Остварење мере два индикатора: број склопљених уговора, споразума
и меморандума међународног карактера и број упућених полицијских службеника (по полу) у ДКП и мировне мисије. Први индикатор нема
изражену родну димензију. Остварена вредност значајно премашује циљну вредност, уз образложење да је ово проузроковано актуелним
актуелним међународним збивањима, али се не наводи која су то збивања, па није јасно да ли остварени резултат представља промену у
добром, тј. жељеном правцу, као ни да ли су за остварење већег резултата била потребна и додатна средства, или је већи резултат могуће
постићи са истим нивоом ресурса. Други индикатор прати број упућених полицијских службеника у ДКП и мировне мисије по полу, и у току
2018. је укупно 11 службеника обухваћено, од чега су само су 2 жене. У односу на базну вредност од 23 и циљну вредност од 25, резултат је
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испод преполовљеног, уз образложење да није било позива за учествовање у мисијама УН и ЕУ. Уколико овај индикатор мери остварење циља,
неопходно је да се предложи корективна акција како би се убудуће остварили резултати који су приближнији циљаним. Уколико индикатор не
мери адекватно оствареност циља, извештај је право место за предлагање промене индикатора.
Безбедност
1409
Програм
Одговорно лице
др Небојша Стефановић
Циљ програма: Унапређена борба против свих облика криминала
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност
2018.

у

Остварена
вредност
у 2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

број
1. Број евидентираних
кривичних
93.724
92.000
85,857
кривичних дела
дела
2. Проценат расветљених
проценат
53.9%
55
55
кривичних дела
3. Проценат расветљених
проценат
83.33%
84
70.97
кривичних дела убистава
Коментар РОБ експерткиња: Циљ програма је унапређена борба против свих облика криминала. Напредак у остварењу овог циља мери се
помоћу следећа 3 индикатора: број евидентираних кривичних дела, проценат расветљених кривичних дела, и проценат расветљених
кривичних дела убистава. Подаци нису доступни разложени по полу, али би било од користи да у коментарима буду доступни подаци по полу
починиоца за сва 3 индикатора, и полу жртве за трећи индикатор. Предлог је да се обавезно нагласи број фемицида у укупном броју кривичних
дела убистава. Недостаје образложење одступања од циљне вредности за први и трећи индикатор. Када је одступање значајно (као код трећег
индикатора) неопходно је да се предложи корективна акција, односно да се напомене да ли се предлаже корекција циљне вредности и из
којег разлога, да ли је потребно да се промени индикатор уз објашњење због чега постојећи индикатор не мери на адекватан начин обим и
природу промене, или да се наведе које ће додатне мере и активности бити предузете како би се остварио резултат који је ближе пројектованој
вредности.
Циљ програма: Унапређена безбедност саобраћаја
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност
2018.

у

Остварена
вредност
у 2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора
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1. Број настрадалих у Број
саобраћајним незгодама
по полу

21,095

20,000

20,821

2. Број санкционисаних Број
прекршаја
3.
Укупан
број Број
саобраћајних незгода

995,391

997,000

997,123

35,940

34,000

35,816

За индикатор 1. није постигнута циљна
вредност, због лица која су задобила лаке
телесне повреде, иако је смањен број
погинулих и тешко повређених лица.
Постоји тенденција раста лако повређених
лица (У целом свету, а посебно Европи)
због одштете од осигуравајућих кућа и
лекарских потврда о повредама за свако
лице које се јави да је било учесник
незгоде.

За индикатор 3. укупан број саобраћајних
незгода је смањен у односу на базну
вредност али није остварена пројектована
циљна вредност

Образложење спровођења програма у години извештавања:
1) Просечна оцена припадника јединице: премашена просечна полугодишња оцене рада запослених (3,9) на 4,01 узроковане применом нове
Уредбе о оцењивању полицијских службеника и других запослених у МУП-у. Уредба подразумева оцену рада путем 10 мерила која се још увек
не употребљавају на адекватан начин, имајући у виду да је уведен нов систем оцењивања базиран на употреби компетенција и резултата рада
и да се за исти још увек није успоставио систем прикупљања доказа, који би пратили опредељене оцене.
Коментар РОБ експерткиња: Степен реализације циља програма Унапређена безбедност саобраћаја мере се путем 3 индикатора: број
настрадалих у саобраћајним незгодама по полу, број санкционисаних прекршаја и укупан број саобраћајних незгода. Одступања од циљних
вредности нису велика. У образложењу за индикатор 1 се наводи да расте број лица која су задобила лаке телесне повреде и да је то у складу
са општим трендом који се приписује заинтересиваности за одштету од осигуравајућих кућа. Наводи се и да је смањен број погинулих и тешко
повређених лица. Пропуштена је шанса да се извести по полу настрадалих, како за лакше, тако и за теже повређена лица, имајући у виду да је
познато да је природа небезбедне и неприлагођене вожње која доводи до саобраћајних незгода уско у вези са родним улогама које друштво
намеће појединцима и појединкама. Неопходно је да се подаци прате разложени по полу и старости, како би се добро разумела кретања у
овој области и да би се предузеле адекватне мере које ће довести до жељеног смањења у броју настрадалих, како мушкараца, тако и жена.
Број санкционисаних прекршаја је у скаду са циљном вредношћу и није било потребно додатно образложење. Међутим, препорука је да се
подаци учине доступним по полу санкционисаног возача, како би било могуће пратити трендове. Као и код претходног индикатора, потребно
је да се зна колико је учешће возачи једног и другог пола, како расте или пада учешће возача оба пола у различитим старосним групама, и који
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су прекршаји најучесталији. На тај начин, имаћемо квалитетније информације које могу да се уграде у различите мере и активности са циљем
опадања броја прекршаја.
Најзад, трећи индикатор који мери укупан број саобраћајних незгода остварио је резултат који је бољи од базне вредности, али није остварена
пројектована циљна вредност, како се наводи у образложењу. Међутим, нема објашњења зашто резултат није остварен, нити шта ће бити
предузето да буде остварен у будућности. Подаци о узроцима незгода, као и виновницима по полу нису представљени, а били би од користи
у планирању родно одговорних активности.

Фискални савет
Програм
2305
Одговорно лице
Биланс извршења програма:
Назив
програма/програмске
активности/пројекта

Шифра
програмске
активности /
пројекта

Праћење и предлагање
мера
за
2305
већу
фискалну
одговорност

Праћење и предлагање мера за већу фискалну одговорност
Павле Петровић

Усвојен буџет
за 2018.
(у
000 РСД)

Текући
буџет за
2018.
(у
000
РСД)

Извршење
у
2018.
(у
000
РСД)

Проценат
извршења
у односу на
текући
буџет

42,310

42,310

36,623

86%

УКУПНО:
42,310
36,623
86%
Циљ програма: Повећање транспарентности и одговорности у вођењу фискалне политике
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

126

број
објављених
сајт
До одступања је дошло због чињенице што се не
анализа,
Јавност рада
Фискалног
14
15
9
може унапред знати колико ће се закона донети
мишљења
савета
или мењати у току године.
и оцена у
току године
Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није уведен РОБ. Ниво повећања транспарентности и одговорности у вођењу фискалне политике мери
индикатор јавност рада кроз број објављених анализа, мишљења и оцена које је израдио Фисклани савет у извештајном периоду. Остварени
резултат значајно одступа од циљне вредности. Уколико разлика од 40% у односу на циљну вредност није значајна за остварење циља, онда
то није адекватан индикатор за тај циљ. У образложењу се каже да се не може унапред знати број закона који ће бити донети или мењани, али
онда можда треба да се изабере неки други индикатор који директније зависи од буџетског корисника.
Циљ програма: Анализа буџета Републике Србије са становишта родно одговорног буџетирања
Назив индикатора

Јединица
мере

Мере
за
успешно број
спровођење РОБ
анализа

Извор
верификације

сајт
Фискалног
савета

Базна
вредност

1

Циљна
вредност у
2018.

1

Остварена
вредност у
2018.

Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора

0

Планирана анализа није урађена због недостатка
кадровских капацитета. Крајем 2018. године смо
организовали
семинар
са
UN
Women
организацијом,
ради
јачања
кадровских
капацитета.

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Фискални савет тежи унапређењу фискалне одговорности, испуњавању фискалних циљева и одрживости јавних финансија и макроекономске
стабилности у Републици Србији.
Коментар РОБ експерткиња: Циљ програма Анализа буџета Републике Србије са становишта родно одговорног буџетирања je раније
похваљен у Извештају о напретку у постепеном увођењу РОБ-а као добар пример интегрисања родне перспективе у специфичан и прецизно
одређен делокруг рада буџетског корисника. Међутим, са малим бројем сарадника и проценатом извршења у односу на текући буџет, који је
на нивоу испод оног који имају други буџетски корисници, потребна је стручна помоћ у постављању методологије за израду анализе. Ова се
помоћ не може прибавити новцем из буџета. Образложење које је дато адекватно одражава ситуацију, а јасно је и да ће напредак зависити од
доступности подршке организације која подржава РОБ процес у сарадњи са Министарством финансија и Координационим телом за родну
равноправност.
Програм

2305

Праћење и предлагање мера за већу фискалну одговорност
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Програмска
активност/пројекат
Одговорно лице
Извршење буџета програмске
активности/пројекта:

Повећање кредибилности средњорочних фискалних пројекција
0001
Павле Петровић
Усвојен
буџет
за
2018.
(у
000 РСД)

Текући буџет за
2018.
(у 000
РСД)

Извршење
2018.
000 РСД)

42,310

42,310

36,623

86%

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна
вредност
2018.

у
(у

Проценат
извршења у
односу
на
текући буџет

Циљ програмске активности/пројекта:
Назив индикатора

Јединица
мере

у

Остварена
вредност
2018.

у

Образложење
одступања
остварене од циљне вредности
индикатора

број
сајт
Анализе
објављених Фискалног
5
6
6
анализа
савета
Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ а који се ондноси на прађење кредибилности средњерочних фискалних пројекција није интегрисана
родна перспектива. Да јесте, могао би да се пратити број анализа у које је интегрисана родна перспектива, или да се ради посебна анализа у
оквиру које је РОБ интегрисан у методологију, као што је ПЕФА оквир (The Public Expenditure and Financial Accountability https://pefa.org/pefaassessment-handbook). Препорука је да се у будућем планирању размишља о начинима који ће систематично и доследно да уграде РОБ,
односно родне аспекте у рад Фискалног савета. Једино на тај начин, са ограниченим ресурсима могуће је да се пружи адекватна стручна
подршка у сагледавању утицаја РОБ на јачање родне равноправности. Наравно, то се мора радити у ширем контексту програмског буџетирања
које се и само постепено развија и унапређује.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Програм: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа
Пројекат: 7011 - ИПА 2013 - Друштвени развој
Одговорно лице: Мирјана Ћојбашић, в.д. помоћника министра
Време трајања: јун 2014 - јун 2019
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Опис пројекта:
Повећање ефикасности и свеоубхватности услуга запошљавања кроз развој система обука и испорука прилагођених програма за незапослене
а посебно за ОСИ. У оквиру пројекта планирано је развијање система обука потребних на тржишту рада са циљем смањења неусаглашености
понуде и потражње, повећање ефикасности политике запошљавања према особама са инвалидитетом и повећање броја лица која су засновала
радни однос коришћењем субвенција за запошљавање.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Уговор је потписан 01.06.2017. У 2018. години долази до кашњења у реализацији пројекта првенствено због одабира експерата. Током 2018.
године није било плаћања услед неблаговременог извршења ослобађања од ПДВ-а као и других техничких проблема.
Циљ 1: Развити систем који ће значајно допринети ефикасном и ефективном подударању понуде и тражње и укупног функционисања тржишта
рада са посебним акцентом на укључивање особа са инвалидитетом
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор верификације

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност
у
2018.
години

Остварена
вредност у
2018.
години

Образложење одступања остварене од
циљне вредности индикатора

Број незапослених број
ОСИ регистрованих
на НСЗ

Извештај о реализацији 2016
22785
22900
14562
Опада број пријављених у НСЗ
споразума о учинку
Националне службе за
запошљавање
за
период од јануара до
децембра 2018
Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није интегрисана родна перспектива. У извештај је неопходно да се укључе подаци о броју запослених
ОСИ разврстани по полу, у складу са Упутством Министарства финансија да се сви подаци који се односе на лица морају разврстати по полу.
Уколико то није могуће урадити у циљној вредности због мањкавости доступних статистика, свакако је неопходно да се то уради у коментару
или образложењу остварене вредности. Образложење констатује да опада број пријављених у НСЗ, али не наводи разлоге за тај пад (нпр.
одустајање од пријављивања, успешно запошљавање великог броја ОСИ или нешто друго). Недостаје и предлог корективне акције како би се
у планираљу наредног буџета имале у виду научене лекције. Није јасно да ли је овај индикатор неадекватан у мерењу остварења циља, да ли
је потребно да се ревидира циљна вредност, или нешто треће.
Назив индикатора

Јединица
мере

Повећано учешће број
незапослених ОСИ
у
програмима

Извор верификације

Базна
година

Извештај о реализацији 2016
споразума о учинку
Националне службе за

Базна
вредност

Циљна
вредност
у
2018.
години

Остварена
вредност у
2018.
години

2832

3203

7521

Образложење одступања остварене од
циљне вредности индикатора

7521 (од чега 3341 жена) је активно
учествовало у мерама и програмима
професионалне
рехабилитације
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професионалне
рехабилитације

запошљавање
за
активног
тражења
посла
и
период од јануара до
програмима додатног образовања и
децембра 2018.
обуке.
Коментар РОБ експерткиња: Иако је опао број незапослених ОСИ пријављених у НСЗ, више је него дуплиран број ОСИ корисника програма
професионалне рехабилитације, активног тражења посла и програма додатног образовања и обуке. Потребно је да се размотри и наведе да
ли је овакав ниво активности одржив на постојећем нивоу ресурса, и да ли адекватно одговара на потребе незапослених ОСИ.
Програм: 0803 - Активна политика запошљавања
Сектор: 08 - Тржиште рада
Одговорно лице: Милош Јанковић, вд помоћника министра
Опис програма:
Програмом су обухваћене активности за решавање вишка запослених у субјектима приватизације и предузећима за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом која послују са државним, односно друштвеним капиталом. Циљ програма је
решавање радно-правног статуса запослених у предузећима која се налазе у поступку приватизације и коначног решавања статуса предузећа,
у складу са Одлуком о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације. Одобравање средстава за решавање
вишка запослених из буџета РС, врши се на основу поднетог захтева, са прописаном пратећом документацијом надлежном министарству за
послове рада и запошљавања.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
У периоду од 01.1. до 31.12.2018. године министарству надлежном за послове рада и запошљавања поднет је 31 захтев за одобравање
средстава за решавање вишка запослених из средстава „Транзиционог фонда“. Уз захтев за одобравање средстава 30 привредних друштава
(субјеката приватизације и предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом која послују са државним
односно друштвним капиалом) је доставило комплетну документацију, којима су одобрена средства у укупном износу од 987.415.799,85
динара за решавање 1.556 вишка запослених. Само један субјект приватизације није доставио потребну и прописану документацију, те није
било основа за одобравање средстава за решавање вишка запослених овом субјекту приватизације. Одобрена средства исплаћена су
субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, која су извршила исплату
отпремнина за 1.537 запослених који су утврђени као вишак, у укупном износу од 977.395.272,05 динара. Дакле, 19 радника који су утврђени
као вишак је одустало од исплате одобрених средстава или им је радни однос престао по другом основу.За 2018. годину за ове намене
планирана су средства у укупном износу од 1.635.000.000,00 динара, односно реализовано је 60% планираних средстава.
Циљ 1: Решавање радно-правног статуса вишка запослених
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
година

Базна вредност

Циљна
вредност
у 2018.
години

Остварена
вредност у
2018.
години

Коментар
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1. Број вишкова број
којима је решен
радно-правни
статус

У складу са Одлуком о утврђивању
Програма за решавање вишка
запослених у поступку приватизације,
и
министарству надлежном за послове
запошљавања укупно је поднет 31
захтев за одобравање средстава за
решавање вишка запослених из
буџета Републике Србије, од којих је
позитивно решено 30 захтева или
97%.
Поступак приватизације, односно поступак коначног решавања статуса предузећа која послују са државним, односно
друштвеним капиталом није текао планираном динамиком, због чега је мали број привредних друштава, министарству
надлежном за послове рада и запошљавања, поднело захтев за одобравање средстава за решавање вишка запослених
из
буџета
Републике
Србије.
Напомињемо да пословање и поступак приватизације субјеката приватизације, у складу са Законом о приватизацији
Образложење
спроводи Министарство привреде, а Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања врши само
одступања
од
одобравање и исплату средстава из буџета РС за решавање вишка запослених у субјектима приватизације, на основу
циљне вредности
поднетих захтева од стране субјеката приватизације. Такође, утврђивање циљне вредности вишка запослених у субјеку
приватизације се утврђује на основу пословно - финансијских параметара субјекта приватизације, а запослени у субјекту
приватизације се добровољно опредељују за остваривање права на исплату отпремнине по основу вишка запослених и
решавању свог радноправног статуса. Сходно наведеном ово министарство не може утицати на ефикаснији утрошак
планираних буџетских средстава.
Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ уведена je родна перспектива преко наредног индикатора, док је индикатор Број вишкова којима је
решен радно-правни статус обезбедио само агрегатне податке. Остварена вредност индикатора је упола мања од планиране. У образложењу
се наводи да је узрок томе успорена динамика приватизације предузећа која послују са државним, односно друштвеним капиталом. Нема
предлога шта да се ради у наредном буџетском циклусу нити објашњења које су последице овакве динамике на буџет буџетског корисника.
Препорука: Требало би да буде доступан податак о учешћу жена и мушкараца у укупном броју вишкова којима је решен радно правни статус у
коментару или образложењу резултата.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извештај
реализацији
Програма
распореда
коришћења
средстава
Транзиционог
фонда

Извор
верификације

о 2016

Базна
година

5400

3000

1,537

Базна вредност

Циљна
вредност
у 2018.
години

Остварена
вредност у
2018.
години

Коментар
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Од 1. јануара 2018. године исплату
посебне новчане накнаде, у складу са
Законом о изменама и допунама
Извештај
о
Закона о запошљавању и осигурању
реализацији
2. Број корисника
1900
2492 (1481 за случај незапослености ("Службени
Програма
рада
4556
посебне новчане Број
2016
(1140М+ М + 1011 гласник РС", број 113/17) врши
Нациоалне
(2734М+1822Ж)
накнаде
760Ж)
Ж)
Национална служба за запошљавање
службе
за
из сопствених прихода, тако да
запошљавање
исплату и евиденцију корисника
посебне новчане накнаде обавља
НСЗ.
Број корисника посебне новчане накнаде у односу на циљну вредност повећан је за 592 лица или 31%. То је резултат
измене прописа о пензијском и инвалидском осигурању од момента утврђивања права на посебну новчану накнаду до
момента истека права на посебну новчану накнаду. Наиме, одређен број лица након истека права на посебну новчану
Образложење
накнаду до испуњења првог услова за остваривање права на пензију није испунило први услов за остваривање права на
одступања
од
пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, због чега је тим лицима настављена исплата
циљне вредности
посебне новчане накнаде, у складу са Одлуком о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку
приватизације за 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. годину („Службени гласник РС”, бр. 9/15, 84/15, 109/15, 16/16, 82/16,
5/17, 92/17, 29/18, 59/18 и 3/19).
Коментар РОБ експерткиња: Број корисника посебне новчане накнаде доследно нуди податке који су разврстани по полу, од базне, преко
циљане и остварене вредности. У образложењу се приказује податак да је остварени резултат за 31% већи од циљне вредности. Посебну
новчану накнаду је добило 33% жена више него што је пројектовано циљном вредношћу, односно 29% мушкараца. Како је наведени разлог за
повећање броја корисника измена прописа о пензијском и инвалидском осигурању, отвара се питање да ли је ова промена једнако погодила
жене и мушкарце, па би било потребно да се оно узме у разматрање. У образложењу недостаје осврт на буџетске импликације одступања од
циљне вредности.
Програм: 0803 - Активна политика запошљавања
Пројекат: 7024 - ИПА 2014 - Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији
Одговорно лице: Мирјана Ћојбашић, в.д. помоћника министра
Време трајања: 24 месеца, до децембра 2020.
Опис пројекта:
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Подржавање партнерства на локалном нивоу који за циљ имају повећање запошљавања и запошљивости младих и корисника социјалне
заштите. Кроз донације биће пружена и подршка Министарству у сровођењу уговора за услуге на локалном нивоу у складу с правилима ЕУ, али
и помоћ у усклађивању домаћег законодавства у области безбедности и здравља на раду.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
24 пројеката у оквиру грант шеме потписано је 23.12.2018, што се означава као период почетка имплементације. У оквиру програма потписан
је 23.12.2018. године и уговор о пружању услуга са консултатском кућом ЕПТИСА, ради пужања техничке подршке министарству у фази
имплементације. Почетак уговора је 3 месеца од датума потписивања.
Циљ 1: Повећање запослености младих
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор верификације

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.
години

Остварена
вредност у
2018.
години

Коментар

Број
Извештај
Потписано 24 уговора у оквиру грант
успостављених
број
Министарства
2016
0
2
0
шеме 23.12.2018. године и један уговор
иновативних услуга
финансија
о услугама
за младе
Образложење
одступања
од Почетак имплементације тек 2019. године, кад се очекује и остваривање вредности.
циљне вредности
Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није уведена родна перспектива. Циљна вредност индикатора није остварена у извештајном периоду.
У образложењу се наводи да ће резултат бити остварен током 2019. године. Препорука је да се води и евиденције о којим се тачно услугама
ради као и да се извести о обухвату младих услугама и активностима.
Програм: 0901 - Обавезно пензијско и инвалидско осигурање
Сектор: 09 - Социјална заштита
Одговорно лице: Зоран Милошевић, в.д. помоћника министра
Опис програма:
Обезбеђивање средстава за измиривање обавеза Републике по основу права из ПИО по посебним прописима (СМУП, СМИП, борци НОР-а 1941,
административне пензије у савезним органима, учесници рата након 1990. године, учесници првог светског рата, радници у казнено-поправним
домовима итд.). У циљу заштите материјалног положаја пензионера законом је утврђена обавеза Републике да покрије разлику између пензије
која припада осигуранику по општим прописима и законом утврђеног најнижег износа пензије.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
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Програм је реализован у складу са планом и без потешкоћа током целе 2018. године. Због промене динамике исплате пензија у осигурању
самосталних делатности, смањена је потреба за средствима у 2018. години због чега је смањен трансфер средстава за децембар 2018. године.
Такође напомињемо да је Законом о буџету за 2019. годину предвиђено да ће се средства за измиривање ових обавеза Републике у 2019.
години обезбеђивати са раздела Министарства финансија.
Циљ 1: Заштита посебних категорија осигураника у ПИО
Назив индикатора

Јединица
мере

1. Укупан број Број
корисника
који
спадају у посебне
категорије

Извор
верификације

Базна
година

Месечни прегледи 2017
обрачуна обавезе
Републике
матичне
евиденције
РФПИО

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.
години

Остварена
вредност у
2018. години

98921

92150

92922

Коментар

Број корисника који спадају у посебне
категорије кретао се у предвиђеним
оквирима са минималним одступањима

Образложење
Одступање од циљне вредности је последица објективне немогућности да се тачно предвиди број корисника пензија у
одступања
од
календарској години.
циљне вредности
Коментар РОБ експерткиња: У циљ Заштита посебних категорија осигураника у ПИО није уведена родна перспектива. Индикатор који мери
укупан број корисника који спадају у посебне категорије не обезбеђује податке разврстане по полу, иако би ова информација била драгоцена
за развој родно одговорне социјалне политике и за разумевање оствареног резултата. У извештај је неопходно да се укључе подаци разврстани
по полу, у складу са Упутством Министарства финансија да се сви подаци који се односе на лица морају разврстати по полу.
Циљ 2: Заштита материјалног положаја пензионера
Назив индикатора

Јединица
мере

1. Број корисника број
пензије
који
примају најнижи
износ пензије у
осигурању
запослених
и

Извор
верификације

Базна
година

Месечни прегледи 2017
обрачуна обавезе
Републике
матичне
евиденције
РФПИО

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.
години

Остварена
вредност у
2018. години

134779

136710

138639

Коментар

Број корисника који спадају у посебне
категорије кретао се у предвиђеним
оквирима са минималним одступањима.
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самосталних
делатности
Образложење
Одступање од циљне вредности је последица објективне немогућности да се тачно предвиди број корисника пензија у
одступања
од
календарској години, односно већег прилива нових корисника пензија од планираног.
циљне вредности
Коментар РОБ експерткиња: У циљ Заштита материјалног положаја пензионера није уведена родна перспектива. Индикатор који мери број
корисника пензије који примају најнижи износ пензије у осигурању запослених и самосталних делатности не обезбеђује податке разврстане
по полу, иако би ова информација била драгоцена за развој родно одговорне социјалне политике и за разумевање оствареног резултата. У
извештај је неопходно да се укључе подаци разврстани по полу, у складу са Упутством Министарства финансија да се сви подаци који се односе
на лица морају разврстати по полу.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.
години

Остварена
вредност у
2018. години

Коментар

2. Број корисника број
Месечни прегледи 2017
163563
155070
154979
Број корисника који спадају у посебне
пензије
који
обрачуна обавезе
категорије кретао се у предвиђеним
примају најнижи
Републике
оквирима са минималним одступањима.
износ пензије у
матичне
осигурању
евиденције
пољопривредника
РФПИО
Образложење
Одступање од циљне вредности је последица објективне немогућности да се тачно предвиди број корисника пензија у
одступања
од
календарској години, односно већег одлива корисника од планираног.
циљне вредности
Коментар РОБ експерткиња: У циљ Заштита материјалног положаја пензионера није уведена родна перспектива. Број корисника пензије
који примају најнижи износ пензије у осигурању пољопривредника не обезбеђује податке разврстане по полу, иако би ова информација била
драгоцена за развој родно одговорне социјалне политике и за разумевање оствареног резултата. У извештај је неопходно да се укључе подаци
разврстани по полу, у складу са Упутством Министарства финансија да се сви подаци који се односе на лица морају разврстати по полу.
Програм: 0902 - Социјална заштита
Сектор: 09 - Социјална заштита
Одговорно лице: Сузана Мишић, в.д. помоћника министра
Опис програма:
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Програмом се финансирају законом утврђена права појединца односно породица, као и рад и обављање делатности установа социјалне
заштите у функцији остваривања права и пружања услуга појединцу односно породици. Део програма је усмерен на финансијску подршку
појединцима и породицама, а део програма је усмерен на стварање услова за пружање услуга појединцима односно породицама. Програмом
су поред појединаца и породица обухваћене установе социјалне заштите којима су поверени послови јавних овлашћења и установе чији је
оснивач Република односно АП Војводина као и унапређење програма социјалне заштите у локалним заједницама.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
У 2018. години пружена је помоћ појидинцима и породици којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и
животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба кроз пружање услуга социјалне заштите и кроз различите
врсте материјалне подршке ради обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености корисника. Успостављањем
повољнијих услова за остваривање права, другачијом расподелом постојећих ресурса и активацијом радно способних корисника новчаносоцијалне помоћи значајно је унапређен положај корисника материјалне подршке у систему социјалне заштите. Новину у области социјалне
заштите представља и увођење система социјалних карата. Значај социјалне карте је вишестран јер даје слику социјалне структуре
становништва, а пре свега треба да омогући праведно остваривање социјалних и осталих права грађана Србије у складу с њиховим социјалноекономским статусом, правилнију и праведнију расподелу помоћи социјално угроженом становништву и успостављање праведне и ефикасне
социјалне политике. Рок за обезбеђење адекватног законодавног оквира је крај 2019. године, током које ће се и спроводити пилотирање
делова система. Такође, током године се очекује и доношење измена и допуна Закона о социјалној заштити чија примена ће значајно
допринети унапређењу остварења дефинисаног циља. У циљу обезбеђења свеобухватне нормативно-правне основе функционисања система
социјалне заштите, значајно је и доношење Стратегије развоја система социјалне заштите за период од 2019. - 2025. године и Стратегије
деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период 2019. - 2025. године.
Циљ 2: Унапређен социо-материјални положај угрожених појединаца и породица и лица са функционалним тешкоћама.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор верификације

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018. години

Остварена
вредност у
2018. години

Образложење одступања од циљне
вредности

1.
Број
лица број
Извештај о раду 2016
51,009
52,539
52,551
корисника права
Министарства
на
додатак за
помоћ и негу другог
лица и права на
увећани додатак за
помоћ и негу другог
лица
Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није уведена родна перспектива. Подаци о оствареном резултату нису доступни разврстани по полу,
иако би ова информација била драгоцена за развој родно одговорне социјалне политике и за разумевање оствареног резултата. У извештај је
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неопходно да се укључе подаци разврстани по полу, у складу са Упутством Министарства финансија да се сви подаци који се односе на лица
морају разврстати по полу.
Програм: 0902 - Социјална заштита
Програмска активност: 0003 - Права корисника социјалне заштите
Одговорно лице: Сузана Мишић, в.д. помоћника министра
Опис програмске активности:
Кроз ову програмску активност финансирају се утврђена права: на новчану социјалну помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица и увећани
додатак, на посебну новчану накнаду, на помоћ за оспособљавање за рад.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
У 2018. години пружена је помоћ појединцима и породицама којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних
и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба кроз пружање услуга социјалне заштите и кроз различите
врсте материјалне подршке ради обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености корисника. Успостављањем
повољнијих услова за остваривање права, другачијом расподелом постојећих ресурса и активацијом радно способних корисника новчаносоцијалне помоћи значајно је унапређен положај корисника материјалне подршке у систему социјалне заштите.
Циљ 2: Превазилажење неповољне социјалне ситуације и функционалних потешкоћа и последица сиромаштва грађана који се са тим суочавају
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.
години

Остварена
вредност у
2018.
години

Образложење одступања од циљне вредности

Број корисника права на број
Извештај
о 2016
51,009
52,539
52,551
додатак за помоћ и негу
раду
другог лица и права на
Министарства
увећани додатак на негу
и помоћ другог лица
Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није уведена родна перспектива. Резултат који је остварен у вези са бројем корисника није доступан
по полу, иако би ова информација била драгоцена за развој родно одговорне социјалне политике и за разумевање оствареног резултата. У
извештај је неопходно да се укључе подаци разврстани по полу, у складу са Упутством Министарства финансија да се сви подаци који се односе
на лица морају разврстати по полу.
Програм: 0902 - Социјална заштита
Програмска активност: 0004 - Подршка удружењима и локалним заједницама
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Одговорно лице: Сузана Мишић, в.д. помоћника министра
Опис програмске активности:
Кроз ову програмску активност финансирају се удружења и локалне заједнице које обухватају афирмацију различитих активности у циљу
унапређења социјалне заштите у заједници.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Програмска активност реализује се по утврђеној динамици, чиме се очекује значајно унапређење социјалне заштите и смањења последица
сиромаштва кроз подршку локалним самоуправама и удружењима.Јединице локалне самоуправе имају планове на основу којих финансирају
услуге. Дневне услуге у заједници су најзаступљеније услуге коју чине 3/4 свих финансираних услуга. За њима следе услуге подршке за
самосталан живот, док саветодавно-терапијске и услуге смештаја чине тек једну десетину свих услуга. Појединачно, две најучесталије услуге су
помоћ у кући за одрасле и старије и дневни боравак за децу са инвалидитетом. Прва услуга чини 54%, а друга 20% свих подржаних услуга.
Унапређење социјалне заштите и смањење последица сиромаштва кроз подршку удружењима грађана спроведено је финансирањем пројекта
захваљујући коме је Град Београд добио платформу и смернице за прилагођавање целокупне инфраструктуре потребама старијих суграђана у
погледу јавног простора и зграда,саобраћаја, становања, учешћа у друштвеним активностима, поштовању и социјалној инклузији, грађанском
учешћу, комуникацији, информисању и бољем приступу здравственим услугама.
Циљ 2: Унапређење социјалне заштите и смањење последица сиромаштва кроз подршку удружењима грађана
Назив индикатора

Јединица
мере

Број
закључених Број
уговора са удружењима
намењених
развоју
услуга у заједници ради
смањења
социјалне
искључености

Коментар

Извор
верификације

Базна
година

Извештај
о 2016
раду
Министарства

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.
години

Остварена
вредност у
2018.
години

89

89

1

Образложење одступања од циљне вредности

Индикатор је постављен на бази 2016.
године као и циљна вредност за 2018.
годину. Остварена вредност у 2018. години
износи 1 закључен уговор, али треба имати у
виду да је он обухватио широку лепезу
активности и да су се
спровођењем
поменутих активности отвориле нове
могућности за активно старење у поређењу
Града Београда са сличним европским
градовима.
Финансирањем програма за унапређење система социјалне заштите који су подржали развој и јачање социјалне и
здравствене
подршке
старим
особама
остварене
су
планиране
активности:
- Унапређено је разумевање потреба старијег дела популације и сагледане су могућности унапређења активности
старења,
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- Отвориле су се нове могућности за активно старење захваљујући поређењу Града Београда са сличним европским
градовима
у
складу
са
индикаторима,
- Дефинисане су добре стране постојеће политике према старима, сагледане су слабости и усвојене препоруке за
унапређење
активног
старења,
- Утврђене су и промовисане нове друштвене вредности формулисањем јавних политика активног старења.
Захваљујући реализацији овог пројекта препознате су индивидуалности међу старијим особама,
промовисана је укљученост старијих особа и њихов допринос у свим областима живота заједнице, уведени су
стандарди о поштовању одлука о начину живота старих особа и нове активности које одговарају потребама старијих
особа. Град Београд захваљујући овом пројекту добио је платформу и смернице за прилагођавање целокупне
инфраструктуре
потребама
старијих
суграђана
у
погледу
јавног
простора
и
зграда,
саобраћаја, становања, учешћа у друштвеним активностима, поштовању и социјалној инклузији, грађанском учешћу,
комуникацији, информисању и бољем приступу здравственим услугама.
Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није уведена родна перспектива, иако постоје услуге које су намењене превасходно или искључиво
женама, на пример жртвама насиља у породици и партнерским односима. Индикатор који мери број закључених уговора поставио је циљну
вредност од 89, а остварена је вредност од само 1 уговора. Било би потребно да се на адекватан начин образложи зашто је дошло до оволиког
одступања, као и да се сагледају финансијске последице оваквог резултата.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вр.
у 2018.
години

Остварена
вр.у
2018.
години

Образложење одступања од циљне вредности

Број
корисника
Извештај
о
народних кухиња и
број
раду
2016
35,320
35,320
35,300
породичних
пакета
Министарства
хране и хигијене
Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није уведена родна перспектива. Подаци о броју корисника и корисница народних кухиња нису
доступни разврстани по полу, иако би ова информација била драгоцена за развој родно одговорне социјалне политике и за разумевање
оствареног резултата. Ови подаци могу се укључити у коментар како би се јачала родно одговорна статистика. У извештај је неопходно да се
укључе подаци разврстани по полу, у складу са Упутством Министарства финансија да се сви подаци који се односе на лица морају разврстати
по полу.
Програм: 0902 - Социјална заштита
Програмска активност: 0005 - Обављање делатности установа социјалне заштите
Одговорно лице: Сузана Мишић, в.д. помоћника министра
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Опис програмске активности:
Ова програмска активност је усмерена на обављање поверених послова у центрима за социјални рад и пружање услуга социјалне заштите у
установама чији је оснивач Република Србија и установа за смештај чији је оснивач АП Војводина. Ова програмска активност односи се на
укупно 209 установа социјалне заштите.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
У 2018. години пружена је помоћ појединцима и породицама којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних
и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба кроз пружање услуга социјалне заштите и кроз различите
врсте материјалне подршке ради обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености корисника. Успостављањем
повољнијих услова за остваривање права, другачијом расподелом постојећих ресурса и активацијом радно способних корисника новчаносоцијалне помоћи значајно је унапређен положај корисника материјалне подршке у систему социјалне заштите. Новину у области социјалне
заштите представља и увођење система социјалних карата. Значај социјалне карте је вишестран јер даје слику социјалне структуре
становништва, а пре свега треба да омогући праведно остваривање социјалних и осталих права грађана Србије у складу с њиховим социјалноекономским статусом, правилнију и праведнију расподелу помоћи социјално угроженом становништву и успостављање праведне и ефикасне
социјалне политике. Рок за обезбеђење адекватног законодавног оквира је крај 2019. године, током које ће се и спроводити пилотирање
делова система. Такође, током године се очекује и доношење измена и допуна Закона о социјалној заштити чија примена ће значајно
допринети унапређењу остварења дефинисаног циља. У циљу обезбеђења свеобухватне нормативно-правне основе функционисања система
социјалне заштите, значајно је и доношење Стратегије развоја система социјалне заштите за период од 2019. - 2025. године и Стратегије
деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период 2019. - 2025. године.
Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није уведена родна перспектива.
Назив индикатора

Јединица
мере

Број
запослених
у Број
центрима за социјални
рад и центрима за
породични смештај и
усвојење који обављају
послове
јавних
овлашћења, а који су
завршили одговарајући
акредитовани
програм
обуке

Извор верификације

Базна
година

Годишњи извештаји 2015
о раду ЦСР И ЦПСУ
за 2018.годину и
Извештај о раду на
пословима
акредитације

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.
години

Остварена
вредност у
2018.
години

1150

1150

1653/2159 Током 2018. године,укупан број
запослених у ЦСР и ЦПСУ који су
завршили
одговарајући
акредитовани
програм
обуке
износи 1653 стручна радника. Како
су неки стручни радници похађали 2
или 3 програма, укупан број
полазника акредитованих програма
у овом периоду износи 2159

Коментар
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Прецизни подаци о броју стручних радника који су похађали акредитоване програме обуке током 2018. моћи ће
да се дају тек крајем марта, када буде готов Извештај о раду на пословима акредитације за 2018. годину, за који
се тренутно прикупљају подаци. Такође, збирни извештаји о раду ЦСР И ЦПСУ, који садрже и податке о стручном
Образложење одступања
усавршавању запослених биће доступни тек у јуну 2019. Током 2019. године великом броју стручних радника ће
од циљне вредности
истећи лиценца и сви они који желе да је обнове, а немају довољан број бодова, током 2018. године су били
додатно мотивисани за похађање акредитованих програма, тако да је број учесника обука значајно премашио
циљану вредност.
Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није уведена родна перспектива. Подаци о броју запослених у центрима за социјални рад и центрима
за породични смештај и усвојење који обављају послове јавних овлашћења, а који су завршили одговарајући акредитовани програм обуке нису
доступни по полу. У извештај је неопходно да се укључе подаци о запосленима и учесницима обука разврстани по полу, у складу са Упутством
Министарства финансија да се сви подаци који се односе на лица морају разврстати по полу.
Циљ 2: Обезбеђивање материјално техничких услова и достизање стандарда за пружање услуга социјалне заштите
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор верификације

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.
години

Остварена
вредност у
2018.
години

Образложење одступања од циљне
вредности

Проценат
установа Проценат Извештај о раду 2015
29,3
29,3
13,4
Податак у пољу остварена вредност
социјалне заштите којима
Министарства
у 2018. години односи се на 28
су обезбеђена средства за
установа којима су обезбеђена
инвестиционо и текуће
средства
по
Расподели
на
одржавање зграда и
ек.класификацији 425 и 511
објеката у односу на
укупан број установа
социјалне заштите
Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није уведена родна перспектива. Препорука: Како би се укључила родна перспектива, потребно је да
се прати и проценат установа социјалне заштите које су приступачне за особе са инвалидитетом у складу са важећим техничким стандардима.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор верификације

Базна
година

Проценат
установа Проценат Извештај о раду 2015
социјалне заштите којима
Министарства
су обезбеђена средства за
капитална улагања у

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.
години

Остварена
вредност у
2018.
години

100

100

11

Образложење одступања од циљне
вредности

Податак се односи на број од 23
установе социјалне заштите којима
су
обезбеђена
средства
по
Расподели
на
економској
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зграде и објекте у односу
класификацији 511. Грешком је
на укупан број установа
уписана циљна вредност од 100%,
социјалне заштите
уместо 10%, а остварено је 11% .
Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није уведена родна перспектива. Препорука: Како би се укључила родна перспектива, потребно је да
се прати и проценат установа социјалне заштите које су приступачне за особе са инвалидитетом у складу са важећим техничким стандардима.
Програм: 0902 - Социјална заштита
Програмска активност: 0013 - Подршка раду хранитеља
Одговорно лице: Сузана Мишић, в.д. помоћника министра
Опис програмске активности:
Кроз програмску активност финансира се смештај у хранитељске породице по основу накнаде за издржавање и накнаде за рад хранитеља.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
У току 2018. године циљ програмске активности је успешно реализован, с обзиром да је обезбеђено збрињавање деце и младих без
родитељског старања у хранитељским породицама, у складу са њиховим потребама и најбољим интересом. Такође, обезбеђен је породични
смештај за одрасла и старија лица, којима је, по процени и одлуци центара за социјални рад, таква услуга била потребна.
Циљ 1: Обезбеђивање ванинституционалног смештаја грађанима без адекватног породичног и родитељског старања
Назив индикатора

Број
лица
породичном
смештају

Јединица
мере

на број

Извор верификације

Базна
година

Извештај о раду 2016
Министарства

Базна вредност

Циљна
вредност
у 2018. години

Остварена
вредност у
2018.
години

6,610

6,800

7,273

Коментар

Податак из информационог
система

Остварена вредност у 2018. години обухвата број деце и младих без родитељског и породичног старања у хранитељским
Образложење
породицама и број одраслих и старијих лица која користе услугу породичног смештаја. Када је смештај деце и младих у
одступања
од
хранитељским породицама у питању, резултат је, с једне стране, потреба за реализацијом нових смештаја деце и младих
циљне вредности
и, с друге стране, смањења броја усвојења деце која су на смештају у хранитељским породицама.
Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није уведена родна перспектива. Подаци о броју лица на породичном смештају нису доступни
разврстани по полу, иако би ова информација била драгоцена за развој родно одговорне социјалне политике и за разумевање оствареног
резултата. У извештај је неопходно да се укључе подаци разврстани по полу, у складу са Упутством Министарства финансија да се сви подаци
који се односе на лица морају разврстати по полу, и како би се јачала родно одговорна статистика.
Програм: 0902 - Социјална заштита
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Програмска активност: 0014 - Подршка смештају у приватне домове
Одговорно лице: Сузана Мишић, в.д. помоћника министра
Опис програмске активности:
Кроз ову програмску активност финансира се подршка смештају у приватне домове. У систему социјалне заштите РС, услугу смештаја одраслим
и старијим лицима пружа 40 установа за смештај чији је оснивач РС или АП Војводина и 232 лиценцирана приватна дома за старе. Један од
кључних принципа социјалне заштите јесте избор најмање рестриктивног окружења при избору услуга социјалне заштите, а постојећа мрежа
установа не покрива равномерно територију РС, што води ка томе да се особе смештају далеко од својих породица јер нису у могућности да
себи обезбеде смештај у приватном дому. Из тог разлога, створила се потреба да социјално угрожени корисници могу добити смештај у
приватном сектору уз субвенцију државе. Овим се истовремено предупређује потреба за изградњом нових смештајних капацитета који би се
финансирали из буџета РС.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Услуге домског смештаја реализовале су се, у свему, у складу са Законом о социјалној заштити („Сл. гласник“ бр. 24/2011) и подзаконским
актима донетим на основу њега. Услуге су се пружале старијим лицима са навршених 65 година живота која услед ограничених способности
имају тешкоће да живе самостало, без целодневне подршке, неге или надзора и одраслим лицима са навршених 26 година живота која услед
физичких, интелектуалних или тешкоћа у психичком функционисању имају потребу за интезивним и целодневним надзором, негом и
подршком, током 24 сата, а чије потребе се не могу задовољити у породичном окружењу или кроз услуге у заједници.
Јавна набавка услуга домског смештаја које се пружају одраслим и старијим лицима, спроведена је ради закључења Оквирног споразума
између Министарства и свих приватних домова који су испунили услове за смештај корисника. Оквирни споразум са периодом важења од 25.
јуна 2018. године до 31. децембра 2018. године закључен је са 40 приватних домова под истим условима за смештај корисника у трокреветне
или
четворокреветне
собе.
У извештајном периоду смештено је 16 корисника који су били на листи чекања у државним домовима и који су прихватили смештај у приватни
дом. За сваког корисника појединачно, надлежни центар за социјални рад свим приватним домовима обухваћеним Оквирним споразумом,
истовремено електронском поштом, достављао је позив за подношење понуде који је садржао податке о кориснику неопходне за сачињавање
понуде. Приватни домови су достављали центрима за социјални рад понуду која садржи све елементе потребне за закључење појединачног
уговора, а приспеле понуде центар је представљао кориснику за кога се врши набавка смештаја. Корисник је на основу избора приватног дома
у који жели да се смести давао сагласност за закључење појединачног уговора. Решење о упућивању корисника у одабрани објекат приватног
дома доносио је центар за социјални рад, а уговор са приватним домом за конкретног корисника закључивало је Министарство. У том делу
услуге смештаја дошло је до неусаглашености у терминима датума смештаја, доношења решења о смештају и закључивања уговора, тако да
су корисници примани на смештај пре доношења решења центра и закључења уговора.
Циљ 1: Подршка смештају у приватне домове
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор верификације

Базна
година

Базна вредност

Циљна
вредност
у 2018. години

Остварена
вредност у

Коментар
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2018.
години

Број корисника

број

Извештај
Министарства

2017

0

320

16

Процес се реализује преко
надлежних
центара
за
социјални рад
Циљана вредност у 2018. години утврђена је на основу података добијених од установа социјалне заштите које су на
листама чекања за смештај током 2017. године имале у просеку 350 лица. У извештајном периоду смештено је свега 16
Образложење
корисника, имајући у виду да је Оквирни споразум са 40 приватних домова закључен 25.06.2018. године и да је мала
одступања
од
заинтересованост корисника за смештај у приватне домове на основу података добијених од центара за социјални рад
циљне вредности
који су спровели анкету у октобру 2018. године. Податак спроведене анкете указује на чињеницу да је од 895 корисника
на листи чекања само 43 заинтересовано за смештај у приватне домове.
Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није уведена родна перспектива. Подаци о броју корисника и корисница нису доступни разврстани по
полу, иако би ова информација била драгоцена за развој родно одговорне социјалне политике и за разумевање оствареног резултата. У
извештај је неопходно да се укључе подаци разврстани по полу, у складу са Упутством Министарства финансија да се сви подаци који се односе
на лица морају разврстати по полу, и како би се јачала родно одговорна статистика.
Програм: 0902 - Социјална заштита
Пројекат: 7045 - ИПА 2013 - Друштвени развој 2
Одговорно лице: Мирјана Ћојбашић, в.д. помоћника министра
Време трајања: 2017-2019
Опис пројекта:
Пружање социјалних услуга у заједници осетљивим и маргинализованим групама са подкомпонентом - де-институционализација: прелазак из
становања
у
институцији
ка
принципу
лечења
у
заједници/породици.
Спровођење
иницијативе
социјалног
предузетништва.
Превенција раног напуштања школе и осипања из система образовања.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
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30 грант уговора у оквиру грант шеме ИПА 2013 потписано је 05.06.2017. године, што се сматра периодом почетка имплементације.
06.06.2017. године потписан је и уговор о услугама са консултантском кућом НИРАС, о пружању техничке помоћи ИПА јединици приликом
имплементације грант шеме.
Од августа 2018. године обављане су
верификационе посете за свих 30 грант уговора након достављања годишњих (завршних) или полугодишњих извештаја грантиста.
Уговорном телу (ЦФЦУ - у) су достављени извештаји са верификационих посета и мишљење Службеника за програме помоћи на извештаје. Без
примедби
на
извештаје
било
je
24
пројеката,
6
пројеката
било
је
са
примедбом.
У
2018.
години
било
је
6
завршних
извештаја
грантиста,
и
24
полугодишњих
извештаја.
Проблеми: било је кашњења приликом обављања верификационих посета због недовољно капацитета ИПА јединице и великом флуктуацијом
људи у кратком временском периоду, као и од стране Уговорног тела, што резултирало кашњењем плаћања грантистима, те у 2018. години
није било плаћања.
Циљ 1: Унапређење политике социјалне заштите и промовисања социјалне инклузије
Назив индикатора

Јединица
мере

Број
деце Број
смештене
у
институцијама
социјалне заштите

Извор верификације

Извештај
Министарства

Базна
година

Базна вредност

Циљна
вредност
у 2018. години

2016

776

760

Остварена
вредност у
2018.
години

Коментар

Наведени индикатор је
неадекватно
дефинисан.
Није могуће квантификовати
вредности кроз индикатор:
број деце смештене у
институцијама
социјалне
заштите.

Образложење
Приликом израде предлога финансијског плана за период 2018-2020 уписан индикатор је неадекватно наведен, те нисмо
одступања
од
у могућности да упишемо тражене вредности.
циљне вредности
Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није уведена родна перспектива. Буџетски корисник је у образложењу навео да индикатор није добар
али није разјаснио да ли је потребно да се индикатор укине или да се замени другим и ако да, којим. Овако како је формулисан, индикатор не
распознаје дечаке и девојчице, већ само збирно децу. То је у супротности са наменом РОБ-а .
Програм: 0903 - Породично-правна заштита грађана
Сектор: 09 - Социјална заштита
Одговорно лице: Сузана Мишић, в.д. помоћника министра
Опис програма:
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Исплата накнада зарада запосленимa за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге
детета у складу са чл. 11-13 Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/12, 115/05 и 107/09); исплата
накнада зарада запосленим за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета у
складу са чл. 12-16 Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 113/17 и 50/18); исплата родитељског
додатка у складу са чл. 14-16 Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/12, 115/05 и 107/09); за прво
дете (једнократна исплата), друго, треће и четврто дете (исплата у 24 једнаке месечне рате);исплата родитељског додатка у складу са чл. 22-25
Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 113/17 и 50/18) и чл. 12. Закона о изменама и допунама Закона
о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 50/18) ; за прво дете (једнократна исплата), друго дете (исплата у 24
једнаке месечне рате), треће и четврто дете (исплата у 120 једнаких месечних рата); исплата дечијег додатка - исплата за прво, друго, треће и
четврто дете; исплата накнаде трошкова боравка у предшколским установама за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом, децу
без родитељског старања и децу корисника новчане социјалне помоћи.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
У 2018. години исплата права вршена је на основу решења донетих у складу са Законом о финансијској подршци породици са децом
("Службени гласник РС", бр. 16/12, 115/05 и 107/09) који је важио до 30. јуна 2018. године и новим Законом о финансијској подршци породици
са децом ("Службени гласник РС", бр. 113/17 и 50/18) чија примена је почела 1. јула 2018. године.
Нови Закон прописује и два нова права која се финансирају из буџета РС: остале накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета и
накнада трошкова боравка у предшколској установи деце корисника новчане социјалне помоћи. На основу Закона о финансијској подршци
породици са децом („Службени гласник РС“, број 113/17) и Закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом
(„Службени гласник РС“, број 50/18) чија примена је почела 1. јула 2018. године у оквиру само права на родитељски додатак за друго, треће и
четврто дете рођено у периоду од 25.12.2017. године до 30.06.2018. године, створила се потреба за додатним средствима у износу од
3.500.000.000,00
динара.
Имајући у виду и остала права обухваћена овим Законом, чија је примена почела 1. јула 2018. године као и да се обрада захтева и исплата
права врши преко информационог система овог Министарства, а да о правима као повереним пословима одлучују службе дечије заштите у
јединицама локалне самоуправе које у протеклом периоду у односу на све законске новине и повећан број захтева, нису постигле пуну месечну
динамику обраде захтева чијом исплатом би био утврђен већи износ новчаних средстава потребих за исплату права, то су за исплату свих
права у 2019. години, ван лимита, тражена додатна средства у износу од 9.900.000.000,00 динара, која нису одобрена.
Циљ 1: Усклађивање рада и родитељства и подстицање рађања
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор верификације

Базна
година

Базна вредност

Циљна
вредност
у 2018. години

Остварена
вредност у
2018.
години

Коментар
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1. Број запослених број
породиља
(накнада зараде)

У посматраном периоду
повећан је број корисника
којима
је
право
исплаћивано.
У посматраном периоду исплата је вршена по основу два Закона о финансијској подршци породици са децом који
Образложење
предвиђају различите услове за остваривање права и начин исплате права (рефундација исплаћених накнада зарада и
одступања
од директна исплата права). Новим Законом уведено је и право на остале накнаде по основу рођења и неге и посебне неге
циљне вредности
детета које је остварило 1.726 жена које су ангажоване по основу других облика рада (самосталног обављања делатности,
уговора, пољоприведе а у складу са чланом 17. Закона).
Коментар РОБ експерткиња: Из угла родне равноправности, Закон о финансијској подршци породици са децом није допринео унапређењу
положаја жена. Чињеница да је Повереница за заштиту равноправности поднела захтев за оцену уставности овог закона, доводи у питање
квалитет оствареног резултата. Са друге стране, добро је што је обухваћено 1.726 жена које су ангажоване по основу других облика рада
(самосталног обављања делатности, уговора, пољоприведе а у складу са чланом 17. Закона). У сагледавању резултата важно је да се да осврт
на оба аспекта.
Назив индикатора

Јединица
мере

2. Број новорођене број
деце

Извештај о раду 2016
Министарства

Извор верификације

Базна
година

Извештај о раду 2016
Министарства

40000

42500

57876

Базна вредност

Циљна
вредност
у 2018. години

Остварена
вредност у
2018.
години

63,200

66,000

65,483

Коментар

Број новорођене деце је у
оквирима
циљане
вредности.

Образложење
одступања
од Нема већих одступања у односу на циљану вредност.
циљне вредности
Коментар РОБ експерткиња: Није јасно на који је начин овај индикатор повезан са радом буџетског корисника, односно како је орган заслужан
за остварену вредност индикатора.
Програм: 0903 - Породично-правна заштита грађана
Програмска активност: 0003 - Подршка женама жртвама насиља - СОС телефон
Одговорно лице: Нина Митић, в.д. помоћника министра
Опис програмске активности:
Функционисање СОС линије.
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Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
За успостављање Националне СОС телефонске линије за жене са искуством насиља реализоване су 4 обуке за рад у апликацији креираној за
оператере и одржано је 8 састанака са екстерним партнерима. Дана 25.11.2017. године потписан је Меморандум о сарадњи између МРЗБСП,
Града Београда и Телекома. Донет је Правилник о допунама Правилника о расподели средстава за програме заштите и унапређења положаја
особа са инвалидитетом и за финансирање установа социјалне заштите, што је био предуслов за регулисање финансирања рада СОС
телефонске линије а средства у МРЗБСП за овај пројекат су опредељена у износу од 30.000.000,00 динара.
СОС телефонска линија за жене са искуством насиља (0800-222-003) отворена је пред крај 2018. године при Центру за заштиту одојчади, деце
и омладине у Београду и под окриљем Миниистарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Линија је бесплатна и доступна 24
часова
дневно,
сваког
дана
у
недељи.
Покретањем Националног СОС телефона створила се могућност да свака жена са искуством насиља, са целе територије Републике Србије, на
најбржи могући начин добије све информације потребне ради заштите и остваривања својих права. Услуга је бесплатна за све кориснике. У
децембру 2018. године званично је ова Национална СОС телефонска линија успостављена.
Циљ 1: Отварање СОС линије
Назив индикатора

Јединица
мере

Пружање помоћи број дана
жртвама насиља –
свакодневно

Извор верификације

Извештај
Министарства

Базна
година

2017

Базна вредност

Циљна
вредност
у 2018. години

Остварена
вредност у
2018.
години

0

365

50

Коментар

Пружање
непосредне
помоћи женама са искуством
насиља, као и успостављање
и примену механизама који
ће обезбедити поступање у
складу са међународним
обавезама
везаним
за
људста права у области
сексуалног
и
родно
заснованог насиља.
С обзиром да је ово прва СОС телефонска линија ове врсте током њеног успостављања идентификовано је више
Образложење
административних препрека, пре свега приликом успостављања начина за одабир партнерског удружења које би
одступања
од испунило све услове, успостављање ове Националне телефонске СОС линије извршено је у другој половини децембра
циљне вредности
2018. Будући да линија функционише кратко, услед напоменутих административних препрека, постоје одређена
одступања.
Коментар РОБ експерткиња: За похвалу је што су буџетска средства издвојена за услугу СОС телефона. Међутим, важно је напоменути да је
јавни позив за пружање ове услуге три пута био оборен због недостатка транспарентности у набавци и одабиру пружаоца услуге. Из угла родне
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равноправности, индикатор Пружање помоћи жртвама насиља – свакодневно није довољан да самери намеру циља, и само постојање СОС
линије, иако изузетно важно, није довољно. Неопходно је да услуга националног СОС телефона буде до краја усклађена са нормамама и
принципима које успоставља Истанбулска конвенција. На пример, принцип анонимности је веома важан за жене које се јављају, а он није
обезбеђен у постојећој услузи. Нема довољно јавно доступних информација о подацима који се прикупљају од жена које се јављају, нити о
евиденцијама самог пружаоца услуге (број запослених, обученост, плате и сл.). Начин на који је СОС линија сада успостављена је сличан Call
центру, при чему постојећа услуга само прослеђује позиве и упућује жене на друге службе и пружаоце услуга. Услуга СОС телефона се, међутим,
састоји од 3 елемента: aнонимно правно саветовање, упућивање и информисање, психосоцијална подршка и психотерапијски рад. Такође,
пренебрегнуто је двадесетогодишње искуство женских организација. CEDAW и Grevio извештаји из сенке садрже детаљан осврт на ову услугу.
Најзад, у образложењу буџетског корисника недостају информације о буџетским импликацијама услуге која је функционисала 50 уместо 365
дана, имајући у виду да је за услугу издвојено 30 милиона динара. Ова сума је буџетирана и у наредној, 2019. години.
Програм: 0904 - Борачко-инвалидска заштита
Сектор: 09 - Социјална заштита
Одговорно лице: Зоран Милошевић, в.д. помоћника министра
Опис програма:
Обезбеђење исплате права: личних инвалиднина и породичних инвалиднина, додатака за негу и помоћ, ортопедских додатака, борачких
додатака, права на путничко моторно возило, накнада за време незапослености РВИ од I и IV групе, ортопедска помагала, бањска и климатска
лечења и опоравак, месечних новчаних примања, породичних додатака, годишњих новчаних примања за опоравак носилаца ""Партизанске
споменице 1941"", ордена народних хероја и ордена ""Карађорђеве звезде са мачевима"" и њихових породица , бесплатне и повлашћене
вожње корисника, помоћи у случају смрти, накнада погребних трошкова и осталих основних и изведених права за 11 групација корисника
борачко инвалидске заштите у складу са прописима; Одржавање ратних меморијала у земљи и иностранству, обележавање значајних
историјских догађаја; подршка удружењима у области борачко-инвалидске заштите и неговања традиција.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Исплате права: личних инвалиднина и породичних инвалиднина, додатака за негу и помоћ, ортопедских додатака, борачких додатака, права
на путничко моторно возило, накнада за време незапослености РВИ од I и IV групе, ортопедска помагала, бањска и климатска лечења и
опоравак, месечних новчаних примања, породичних додатака, годишњих новчаних примања за опоравак носилаца ""Партизанске споменице
1941"", ордена народних хероја и ордена ""Карађорђеве звезде са мачевима"" и њихових породица , бесплатне и повлашћене вожње
корисника, помоћи у случају смрти, накнада погребних трошкова и осталих основних и изведених права за 11 групација корисника борачко
инвалидске заштите у складу са прописима вршена су редовно. Због измена у терминима објављивања статистичких података потребних за
вршење обрачуна, донете су измене прописа које су омогућиле да се исплате врше редовно и да се заштити материјални положај корисника.
Унапређење информационог система је омогућило превазилажење насталих техничких проблема у делу вршења обрачуна и исплате по
правима корисницима. Инвестиционо и редовно одржавање ратних меморијала у земљи и иностранству је спроведено у складу са
планираним. Удружењима је пружена додатна подршка обезбеђивањем додатних средстава за ове намене.
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Циљ 1: Успостављање ефикасније заштите борачко инвалидске популације
Назив индикатора

Јединица
мере

1.
Број
корисника
бањско број
климатског опоравка здравствено
угрожених војних инвалида

Извор
верификације

Базна
година

Извештај
о 2016
раду
Министарства

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.
години

Остварена
вредност у
2018. години

200

500

489

Коментар

Ограничени
капацитети
добављача, као и потребе ове
посебно осетљиве категорије,
захтевају посебну пажњу и дужи
временски
период
у
реализацији активности.
Образложење
одступања
од Нису испоштовани рокови у поступку јавне набавке, па је период у коме су корисници могли да користе
циљне вредности
услуге бањског и климатског лечења и опоравка био краћи.
Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није уведена родна перспектива. Подаци о броју корисника и корисница нису доступни разврстани
по полу. У извештај је неопходно да се укључе подаци разврстани по полу, у складу са Упутством Министарства финансија да се сви подаци
који се односе на лица морају разврстати по полу. Одступање од циљне вредности образложено је у коментару неадекватним капацитетима
добављача и потребама посебно осетљивих категорија. Било би корисно да се наведе шта ће бити урађено да се препреке отклоне и оствари
циљна вредност, као и да се омогући оптимална дужина боравка за кориснике који користе услуге бањског и климатског лечења.
Програм: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Сектор: 10 - Људска права и грађанско друштво
Одговорно лице: Нина Митић, в.д. помоћника министра
Опис програма:
Унапређење права деце, промоција једнакости између мушкараца и жена, борба против расизма, ксенофобије, хоомофобије, унапређење
положаја особа са инвалидитетом, борба против насиља над децом и женама.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Закон о равноправности полова донет је 11. децембра 2009. године и припада категорији антидискриминационих закона. Доношење овог
Закона је проистекло из потребе за унапређењем евидентно неравномерног положаја жена у односу на мушкарце у различитим сверама
живота уз предузимање алтернативних мера. Овим законом се се уређује равноправност мушкараца и жена, као и промовисање политике
једнаких могућности. Законом о равнмоправности полова у члану 52. предвиђа да Министарство надлежно за послове равноправности
подноси најмање једном годишње Извештај Влади и надлежном одбору Народне скупштине. Циљ је прикупљање података и свеобухватна
анализа овог закона. Овим Законом је предвиђена и обавеза послодаваца да достављају План мера за ублажавање неравномерне
заступљености полова надлежном Министарству. Будући да закон нема адектватне мере како би се унапредила политика једнаких могућности
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и смањила неуравнотежена застуђљеност, Министартсво за рад, запошљавање, борачка и социјална питања приступило је изради Нацрта
закона о родној равноправности. Нацрт закона је након прибављања свих мишљења органа државне управе послат Економској комисији на
мишљење. Европска комисија имала је позитиван став на Нацрт закона, и тренутно се ради припрема како би се поменути Нацрт закона о
родној равноправности нашао у Скупштинској процедури. Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности
ради и на Нацрту закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације који је прошао поступак прописан Пословником Владе и
након поновног слања Европској Комисији на мишљење Закон о забрани дискриминације је у процесу припреме како би се исти нашао на
седници Владе ради усвајања. Циљ доношења овог Закона је усклађивање Закона о забрани дискриминације са националним законодавством
и правним тековинама Европске уније. У процесу израде прописа консултована је Европска Комисија као и министарства, канцеларије Владе
и посебне организације и независна тела. Закон је у припреми како би се ускоро нашао у Скупштинској процедури.
Циљ 1: Јачање примене политике једнаких могућности
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.
години

Остварена
вредност у
2018.
години

Образложење одступања од циљне вредности

1.
Проценат проценат Извештај
о 2016
50
55
55
У току 2018. године остварена је циљна вредност
грађана и грађанки
раду
Индекса родне равноправности.
који
имају
Министарства
позитиван став о
родној
равноправности
(Индекс
родне
равноправности
Србија је за три године остварила значајан напредак када говоримо о Индексу родне равноправности, према последњим
истраживањима он данас износи 55,8 поена. Ово је уједно и показатељ да се и разлика у односу на Индекс родне
Коментар
равноправности у ЕУ смањила. Ови резултати јасно показују напредак у унапређењу положаја жена у Србији, и то кроз
координиране активности државних институција и цивилног сектора, као и подршку међународних партнера.
Коментар РОБ експерткиња: Родна перспектива укључена је у артикулацију циља Јачање примене политике једнаких могућности и
индикатора Проценат грађана и грађанки који имају позитиван став о родној равноправности. Циљна вредност је остварена у извештајном
периоду, а у коментару је дато објашњење остварене вредности. Поставља се, међутим, питање употребљивости овог индикатора у буџету с
обзиром на то да подаци нису доступни у годишњим циклусима. Такође, важно је и да се напомене да напредак ипак није остварен у свим
областима које покрива Индекс родне равноправности.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност

Остварена
вредност у

Образложење одступања од циљне вредности
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у 2018.
години

2.
Проценат проценат
послодаваца који
су израдили и
доставили
План
мера за отклањање
или ублажавање
неравномерне
заступљености
полова и извештај
о
његовом
спровођењу

Извештај
о 2016
раду
Министарства

2018.
години

30

85 (35Ж 65 (28Ж и Будући да је Законом о равноправности полова
и 50М)
37М)
предвиђен рок за достављање Извештаја до 31.
марта постоје одређена одступања. Истичемо да
је и даље недовољно развијена свест
послодаваца јер је до 18. фебруара 2019. године
стигло свега 175 Извештаја послодаваца, иако је
то обавеза која је прописана законом. Из
наведених разлога се ради на новом закону о
родној равноправности који би у великој мери
успео да отклони сва одступања и наведе
посладавце, са више од 50 запослених, да
редовно и у законском року подносе Извештаје
ресорном министарству, као и да доносе План
мера.
На основу члана 13. став 2. Закона о равноправности полова и члана 4. и 5. Правилника о садржају и начину достављања
плана мера за уклањање и ублажавање неравномерне заступљености полова и годишњем извештају и његовом
Коментар
спровођењу, послодавци су дужни да до 31. јануара усвоје Извештаје о спровођењу плана мера за претходну годину, као
и план мера за текућу годину. Правилник садржи план и извештај који се доставља ресорном министарствуи до 31. марта
текуће године.
Коментар РОБ експерткиња: Индикатор Проценат послодаваца који су израдили и доставили План мера за отклањање или ублажавање
неравномерне заступљености полова и извештај о његовом спровођењу доприноси унапређењу родне равноправности тако што прати
поштовање Закона о равноправности полова у делу који се односи на послодавце. За похвалу је пораст у броју послодаваца који своју формалну
обавезу испуњавају. Међутим, остварена вредност и даље је значајно испод циљне вредности. У образложењу одступања се као решење нуди
нови закон о родној равноправности. У септембру 2019. године, овај закон и даље није усвојен.
Програм: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Програмска активност: 0005 - Стварање услова за политику једнаких могућности
Одговорно лице: Нина Митић, в.д. помоћника министра
Опис програмске активности:
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Реализација активности на унапређивању нормативног оквира за реализацију политике једнаких могућности у свим сферама друштва и
елиминацију дискриминације жена; праћење и анализа стања; сарадња са другим државним органима, органима аутономних покрајина и
органима јединица локалне самоуправе у овој области и интегрисање принципа родне равноправности у свим областима деловања институција
система; промоција принципа родне равноправности.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности Министарства извршио је у јануару 2018. године дораду Нацрта
закона о родној равноправности узимајући у обзир 103 коментара, примедаба и сугестија током on line консултација, реализованих од 7. до
31.12.2017. године, достављених од стране организација цивилног друштва, социјалних партнера, академске заједнице и заинтересованих
грађана и грађанки у 8 образаца и поставио га у фебруару 2018. године на интернет страницу Министарства и Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом и на порталу е-Управа на увид јавности. Ресорни министар је образовао Радну групу за евалуацију тих примедаба и дораду
Нацрта закона 27.04.2018. године, која је 13.06.2018. године завршила свој рад на евалуацији и доради Нацрта закона о родној равноправности
и припремила га за јавну расправу, те поднела извештај о свом раду. Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе од
14.06.2018. године одређена је јавна расправа о Нацрту закона о родној равноправности у периоду од 14.06. до 5.07.2018. године и утврђен
Програм јавне расправе. Јавна расправа је реализована у складу са Програмом, уз јавно оглашавање и могућности преузимања нацрта
документа и обрасца за достављање примедаба, предлога и сугестија на интернет страници Министарства и Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом и на порталу е-Управа и уз реализацију јавних дебата о Нацрту закона о родној равноправности у пет градова Србије
(Новом Саду, Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Пазару) у којима је узело учешће 540 лица. Ресорни министар је образовао петочлану Радну
групу 9.07.2018. године, која је евалуирала укупно 359 примедаба, мишљења и сугестија, изречених у јавним дебатама и садржаних у 66
образаца достављених на електронску адресу или службеним дописом ресорном Министарству. Радна група је дорадила Нацрт закона о родној
равноправности након јавне расправе, те поднела извештај о свом раду 19.07.2018. године. Министарство је поднело извештај о реализацији
јавне расправе 20.07.2018. године. Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности је упутио дорађену верзију
Нацрта закона о родној равноправности након јавне расправе, 23.07.2018. године, унутрашњим организационим јединицама Министарства на
међусекторско усаглашавање. За спровођење Јавне расправе нису била опредељена финансијска средства. Након достављених мишљења,
предлога и сугестија од стране унутрашњих органа, дорађен Нацрт закона о родној равноправности, преведен на енглески језик и упућен на
мишљење Европској Комисији. Будући да је Европска комисија доставила своје примедбе и сугестије, започете су припреме да се Нацрт закона
о
родној
равноправности
нађе
у
Скупштинској
процедури.
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације је прошао поступак прописан Пословником Владе и након поновног
слања Европској Комисији на мишљење Закон о забрани дискриминације је у процесу припреме како би се исти нашао на седници Владе ради
усвајања. Циљ доношења овог Закона је усклађивање Закона о забрани дискриминације са националним законодавством и правним
тековинама Европске уније. У процесу израде прописа консултована је Европска Комисија као и министарства, канцеларије Владе и посебне
организације и независна тела. Поступак доношења прописа у оквирима је прописаним годишњим планом рада Владе за 2018. годину. Основан
је Савет за праћење реализације АП за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014-2018. године.
Циљ 1: Стварање нормативног оквира за реализацију политике једнаких могућности
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Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
година

Проценат послодаваца који проценат Извештај
о 2016
су урадили и доставили
раду
План мера за отклањање
Министарства
или
ублажавање
неравномерне
заступљености полова и
извештај о спровођењу

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.
години

Остварена
вредност у
2018.
години

50

80

80

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2018.
години

Остварена
вредност у
2018.
години

500

1500

1000

Образложење
вредности

одступања

од

циљне

Министарство
није
располагало
неопходним финансијским средствима
и истраживачким капацитетима за
реализацију егзактног истраживања за
мерење индекса родне равноправности
у Р. Србији у 2018. години и ставова
грађана и грађанки о родној
равноправности у Србији.
Министарство је послало упит органима државне управе и локалне самоуправе са захтевом да известе о
успостављању и деловању механизмима за родну равноправност и контакт особама задуженим за родну
Коментар
равноправност. Поред тога, Министарство добија извештаје органа државне управе и послодаваца о спровођењу
Закона о равноправности полова. Планска активност Министарства у вези израде Нацрта закона о родној
равноправности се спроводи предвиђеном динамиком.
Коментар РОБ експерткиња: Вредности овог индикатора не поклапају се са вредностима које за исти индикатор извештава буџетски корисник
код циља Јачање примене политике једнаких могућности где је остварена вредност 65 процената (28Ж и 37М). Потребно је да се утврди који
је податак тачан.
Циљ 2: Промоција политике једнаких могућности и унапређено препознавање друштвеног значаја родне равноправности
Назив индикатора

Јединица
мере

Број корисника пројеката у број
области
родне
равноправности

Извор
верификације

Базна
година

Извештај
о 2016
раду
Министарства

Образложење
вредности

одступања

од

циљне

Обим издвојених средстава по пројекту
лимитира број корисника који би били
обухваћени овим програмом, као и
ефекте
реализације
пројеката.
Планиран је нови Јавни конкурс за март
2019. години на тему "Економско
оснаживање
жена
у
процесу
самозапошљавања, а које су претрпеле
насиље"
али је обим укупних
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финансијских
средстава
остао
непромењен,
односно
износи
3.000.000,00 РСД.
Од 60 пројеката достављених од стране удружења по Јавном конкурсу Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања за економско оснаживање жена на селу у 2018. години, изабрано је 11 пројеката за
Коментар
реализацију у другој половини 2018. и првој половини 2019.године, односно до 25. марта, са укупним буџетом
за реализацију пројектних активности у износу 3.000.000 динара, којим је обухваћено укупно 500 корисника.
Укупан износ средстава која су додељена удружењима за 2018. годину износи 2.793.028,00 РСД.
Коментар РОБ експерткиња: Родна перспектива уведена је артикулацијом Циља 2: Промоција политике једнаких могућности и унапређено
препознавање друштвеног значаја родне равноправности. Међутим, индикатор који мери број корисника пројеката у области родне
равноправности не нуди вредности разложене по полу, што није у складу са упутством Министарства финансија да сви подаци о лицима треба
да буду доступни по полу. Када то није могуће учинити у циљној вредности, могуће је у оствареној вредности, кроз извештај о учинку. На тај
начин доприноси се јачању родно одговорне статистике која даље доприноси родно одговорном планирању и буџетирању. Циљна вредност
индикатора није остварена. Разлика између циљне и остварене вредности је 33%, што је образложено споријом расподела средстава. Такође,
наведено је да је објављен јавни конкурс у марту 2019. години на тему "Економско оснаживање жена у процесу самозапошљавања, а које су
претрпеле насиље". Препорука: У коментаре би било пожељно да се интегришу најосновније информације о броју пријава на конкурсима и
броју добитника средстава као и темама конкурса, са линком за додатне информације. На тај начин подстиче се боље размевање остварених
резултата.
Програм: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Пројекат: 4004 - Систем сталне помоћи мигрантској популацији у Србији
Одговорно лице: Мирјана Ћојбашић, в.д. помоћника министра
Време трајања: 2016 - 2019
Опис пројекта:
Решавање најхитнијих потреба миграната у прихватним центрима.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Пројекат обухвата:
- "Јачање социјалне инфраструктуре у општинама погођеним мигрантском кризом" (КfW)
- "Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС – МАДАД 2"
Циљ 1: Заштита миграната и подршка локалним самоуправама
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Назив индикатора

Јединица
мере

Извор верификације

Базна
година

Базна вредност

Циљна
вредност
у 2018. години

Остварена
вредност у
2018.
години

Коментар

Број
теренских број
Извештај
2015
60
60
68
Повећан број теренских
социјалних
Министарства
социјалних
радника
радника
према донатору
ангажованих за рад са
ангажованих за рад
малолетним мигрантима у
са
малолетним
договору са донатором.
мигрантима
без
пратње
Пројекат је почео 12. јануара 2018. године након чега је расписан конкурс за ангажовање радника који су почели са радом
Образложење
01. фебруара 2018. године (35 лица). На флуктуацију броја запослених такође су утицали и прекиди радних односа лица
одступања
од услед чега нисмо могли да имамо константну вредност од 60 запослених. Због повећаног броја малолетних миграната
циљне вредности
без пратње било је потребно повећати број ангажованих лица која ће пружати помоћ социјалне заштите малолетним
мигрантима без пратње. Средства су обезбеђења из постојећег буџета Пројекта МАДАД 2, уз сагласност донатора.
Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није уведена родна перспектива. Подаци о броју теренских социјалних радница и радника нису
доступни разврстани по полу. У извештај је неопходно да се укључе подаци разврстани по полу, у складу са Упутством Министарства финансија
да се сви подаци који се односе на лица морају разврстати по полу.
Програм: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа
Програмска активност: 0003 - Инспекција рада
Одговорно лице: Стеван Ђуровић, в.д. директора
Опис програмске активности:
Кроз ову програмску активност, Инспекторат за рад предузима мере и активности у области радних односа и безбедности и здравља на раду
са примарним циљем да се обезбеди примена одредаба Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о штрајку, Закона о
спречавању злостављања на раду, Закона о равноправности полова, Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, Закона
о волонтирању и других закона, подзаконских прописа и колективних уговора. Приоритетно деловање Инспектората за рад усмерено је на
смањење броја повреда на раду, професионалних обољења и болести у вези са радом, као и на сузбијање рада ''на црно'' и то како вршењем
инспекцијских надзора по службеној дужности (редовни, контролни, надзори поводом повреда на раду) и по захтевима странака, тако и
превентивним деловањем. Инспекторат за рад посебну пажњу посвећује превенцији у области безбедности и здравља на раду и области
радних односа, са посебним освртом на високоризичне делатности, као што су грађевинарство, индустрија, пољопривреда, као и на решавање
проблематике везане за категорије посебно осетљивих група запослених (труднице и породиље).
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Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Приоритетно деловање Инспектората за рад усмерено је на смањење броја повреда на раду, професионалних обољења и болести у вези са
радом, као и на сузбијање рада ''на црно'' и то како вршењем инспекцијских надзора по службеној дужности (редовни, контролни, надзори
поводом повреда на раду) и по захтевима странака, тако и превентивним деловањем. Превентивно деловањем у области безбедности и
здравља на раду и области радних односа и организовање појачаних, ванредних инспекцијских надзора, како у првој и другој смени рада,
тако и ноћу и у дане викенда, често по тзв. принципу'' ротације'', што заправо значи да инспектори рада врше надзоре изван територије на
којој иначе раде, нарочито у високоризичним делатностима, као и у делатностима у којима је уочена појава повећаног рада ''на црно',
допринело је повећању броја уговора о раду које су послодавци закључили са лицима које је инспекција рада затекла на раду ''на црно'', тако
да је готово у потпуности остварена циљана вредност у 2018.години, а у истом периоду је достигнута и побољшана циљана вредност када су
у питању: проценат донетих решења о отклањању недостатака у односу на број извршених надзора, број смртних повреда на раду у
високоризичним делатностима, као и проценат извршених надзора привредних субјеката у високоризичним делатностима у којима нису
утврђене неправилности у области безбедности и здравља на раду.
Циљ 2: Побољшање стања безбедности и здравља на раду у високоризичним делатностима
Назив индикатора

Јединица
мере

Број
смртних број
повреда на раду у
високоризичним
делатностима

Извор верификације

Базна
година

Извештај о раду 2016
Инспектората за рад

Базна вредност

Циљна
вредност
у 2018. години

Остварена
вредност у
2018.
години

16

16

24

Коментар

Пројектована вредност није
постигнута у 2018.години.

Повећана привредна активност у високоризичним делатностима, нерегистровано обављање делатности, недовољно
познавање обавеза и дужности у области безбедности и здравља на раду од стране новорегистрованих послодаваца,
Образложење
који стога не предузимају потребне превентивне мере за безбедност и здравље на раду запoслених допринело је
одступања
од
повећању броја смртних повреда на раду у у 2018.години у односу на циљну вредност, упркос појачаним, ванредним
циљне вредности
инспекцијским надзорима инспекције рада у високоризичним делатностима, те је остварена вредност лошија од циљне
вредности индикатора у 2018.години.
Коментар РОБ експерткиња: У овај циљ није уведена родна перспектива. Подаци о броју настрадалих на раду нису доступни разврстани по
полу. У извештај је неопходно да се укључе подаци разврстани по полу, у складу са Упутством Министарства финансија да се сви подаци који
се односе на лица морају разврстати по полу.
Програм: 0803 - Активна политика запошљавања
Програмска активност: 0005 - Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом (ОСИ) путем Националне службе за запошљавање
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Одговорно лице: Милош Јанковић, в.д. помоћника министра
Опис програмске активности:
Реализација мера активне политике запошљавања (АПЗ) за ОСИ које стичу знања, вештине и компентенције ради подизања запошљивости,
запошљавања ОСИ и побољшања њиховог положаја на тржишту рада. Национална служба за запошљавање спроводи мере АПЗ и подстиче
подједнако укључивање незапослених ОСИ, мушкараца и жена у мере АПЗ, а ради повећања једнаких могућности за запошљавање.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Национална служба за запошљавање је, у циљу подстицања запошљавања првенствено теже запошљивих лица, дана 14. фебруара 2018.
године расписала јавне позиве/конкурсе за реализацију програма и мера АПЗ у 2018. години. ОСИ имају приоритет при укључивању у мере
АПЗ, као једна од категорија теже запошљивих лица. Такође, реализују се и посебни програми запошљавања за подстицање запошљавања
ОСИ.
Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, брoj 113/17), утврђен је износ од 550.000.000,00 динара који се
трансферише Националној служби за запошљавање ради реализације мера АПЗ усмерених ка ОСИ. У периоду јануар - децембар 2018. године,
у оквиру Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања ОСИ, реализовано je 451.917.883,90 динара, што
представља 82,17% рализације укупно планираних средстава. Према Извештају Националне службе за запошљавање, процена уговорених
обавеза у 2018. години које ће бити исплаћене у 2019. години износи 98.082.116,10 динара (17,83%), тако да укупно исплаћена средства заједно
са уговореним обавезама које ће бити исплаћене у 2019. години, представљају извршење буџета од 100 %.
У извештајном периоду укључено је 10.018 незапослених ОСИ у мере АПЗ и активности професионалне рехабилитације незапослених ОСИ, што
је односу на годишњи план (7.600 незапослених ОСИ) више за 2.418 незапослених ОСИ. Истиче се да је наведених 10.018 ОСИ укључено и кроз
финансијске и кроз тзв. "нефинансијске мере" АПЗ. Додатно се напомиње да су финансијске мере АПЗ усмерене ка ОСИ реализоване
коришћењем свих планираних и расположивих средстава из Буџета Републике Србије за мере АПЗ (средства планирана у оквиру Буџетског
фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања ОСИ и средства планирана за реализацију мера АПЗ у оквиру
Финансијског
плана
НСЗ).
Приход Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавањаОСИ чине средства која послодавци уплаћују када се
определе да обавезу запошљавања ОСИ испуне уплатом средстава у износу од 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији према
последњем објављеном податку Републичког завода за статистику, на уплатни рачун буџета Републике Србије, у складу са Законом о
професионалној рехабилитацији и запошљавању ОСИ. Контролу извршења обавезе запошљавања ОСИ и наплате врши Пореска управа. Према
извештајима Пореске управе по основу обавезе запошљавања ОСИ у 2015. години уплаћено је у Буџетски фонд за професионалну
рехабилитацију и подстицање запошљавања ОСИ укупно 2.642.823.036 динара, у 2016. години уплаћено је укупно 2.767.640.152 динара, а у
2017. години уплаћено је укупно 3.252.773.285 динара. Имајући наведено у виду, у наредном периоду потребно је повећање средстава (у
односу на прилив средстава у Буџетски фонд) за подстицање запошљавања ОСИ. Последњих неколико година средства за мере АПЗ за ОСИ
опредељивана су у истом износу (550.000.000 динара). Са друге стране постоји потреба да се већи број ОСИ укључи у мере АПЗ имајући у виду
њихов број на евиденцији (преко 20.000), неповољну образовну структуру (преко 40% без квалификација) као и да преко 80% особа са
ивалидитетом на евиденцији Националне службе за запошљавање тражи посао дуже од годину дана (дугорочно незапослени). Иако је дошло
до повећања броја незапослених ОСИ које су укључене у мере АПЗ, напомиње се да је 6.868 ОСИ укључено у тзв. "нефинансијске мере" АПЗ
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(сајмови запошљавања, клуб за тражење посла, обука за активно тражење посла, тренинг самоефикасности, радионица за превладавање
стреса, едукативне обуке у Пословном центру). Повећање средстава је неопходно како би се већи број незапослених ОСИ укључио у
финансијске мере АПЗ, односно у програме додатног образовања и обуке, у програме подстицања запошљавања особа са инвалидитетом
(субвенције за самозапошљавање, субвенције зарада ОСИ без радног искуства, субвенције за запошљавање незапослених из категорије теже
запошљивих и јавни радови) и у друге мере подршке ОСИ који се запошљавају под посебним условима.
Циљ 1: Подстицање запошљавања незапослених особа са инвалидитетом у мере активне политике запошљавања
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор верификације

Базна
година

Базна вредност

Циљна
вредност
у 2018. години

Остварена
вредност у
2018. години

Коментар

Број незапослених
особа
са
Оствареној вредности у
инвалидитетом
Извештај
о
извештајном периоду 2018.
укључених у мере
реализацији
године треба додати и 16
активне политике
Споразума о учинку
10.018
8219
(3490 7600
(3800
незапослених
ОСИ
запошљавања
и
Националне службе
(4.494 жена
број
2016
жена и 4729 жена и 3800
укључених у мере АПЗ и
активности
за запошљавање за
и
5.524
мушкараца)
мушкараца)
активности професионалне
професионалне
период јануар мушкараца)
рехабилитације
рехабилитације
децембар
2018.
незапослених
ОСИ
уз
незапослених
године
подршку пројекта ИПА 2013
особа
са
инвалидитетом
Број корисника услуга је резултат ефикасне промоције мера и активности професионалне рехабилитације незапослених
Образложење
ОСИ и унапређења сарадње са послодавцима на тржишту рада од стране Националне службе за запошљавање. Постоји
одступања
од
потреба да се већи број ОСИ укључи у мере АПЗ (наведено у Образложењу спровођења програмске активности у години
циљне вредности
извештавања).
Коментар РОБ експерткиња: Циљ Подстицање запошљавања незапослених особа са инвалидитетом у мере активне политике
запошљавања уводи РОБ кроз индикатор Број незапослених особа са инвалидитетом укључених у мере активне политике запошљавања и
активности професионалне рехабилитације незапослених особа са инвалидитетом за који су подаци доступни по полу. Остварена вредност
индикатора већа је у односу на циљну вредност и за жене (694) и за мушкарце (1724). Иако је пројектован паритет у броју корисника и
корисница, остварени резултат иде у корист мушкараца. У образложењу би требало да се да осврт на овакав исход, као и предлог како да се
равноправније потроше буџетска средства намењена подстицању запошљавања ОСИ у наредној години, поготово када се има у виду да је
неравноправност постојала и у базној години када је било укључено 3490 корисница и 4729 корисника.
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Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Програм
Одговорно лице
Циљ 1: Родна анализа органа

Назив индикатора

1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Генерални секретар Маринко Радић

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна вредност
у 2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење
одступања
остварене
од
циљне вредности
индикатора

1.
Родна
анализа
органа
Koментар: У складу са чланом 2. Закона о
буџетском
систему,
родно
одговорно
буџетирање представља увођење принципа
родне равноправности у буџетски процес, што
извештај
подразумева да се мора извршити родна анализа
органа
у Служби Повереника и реструктурирање
комад
надлежног за 0
1
1
прихода и расхода са циљем унапређења родне
спровођење
равноправности.
анализе
Први корак у овом процесу свакако је родна
анализа коју је неопходно да изврше
организације или појединци стручни за ову
област. Тако да део додатних средстава која се
траже предвиђен је и за ову активност.
Коментар РОБ експерткиња: У складу са прeпорукама UN Women тима за подршку постепеном увођењу РОБ-а у програмски буџет, овај орган
је процес започео јавном набавком стручне подршке у изради родне анализе. На овај начин, успоставиће се јасан и прилагођен оквир у складу
са делокругом рада буџетског корисника, као подршка приоритетима у области родне равноправности, као и приоритетима у раду органа.
Наведени циљ и индикатор имају велики значај за родну равноправност, јер доприносе разумевању конкретних изазова у делокругу рада, као
и изради вишегодишњег плана активности које ће бити буџетиране кроз РОБ у наредним буџетским циклусима.
Образложење спровођења програма у години извештавања:
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Највећи део активности Повереника у 2018. години односио се на:
-решавање случајева по жалбама због повреде права на слобода приступ информацијама и права на заштиту података о личности;
-надзор над спровођењем и извршавање Закона о заштити података о личности;
-мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа;
-пружање помоћи физичким и правним лицима и органима власти, односно руковаоцима података у остваривању права или у правилној
примени ЗСПИЈЗ и ЗЗПЛ;
-пружање помоћи грађанима поводом њихових захтева за слободан приступ информацијама или за заштиту података о личности који су
уступљени Поверенику од органа који не располажу траженим информацијама, како би њихови захтеви били упућени онима од којих могу да
добију потребне информације;
-пружање помоћи органима власти и предузимање мера у вези са применом прописа о унапређењу јавности рада, поводом израде и
објављивања информатора о раду;
-активности у вези са процесом придруживања Србије Европској унији;
-активности у вези са евидентирањем збирки података који се уписују у Централни регистар;
-одговоре на захтеве за слободан приступ информацијама од јавног значаја;
-активности у вези са спровођењем поступка принудног извршења решења Повереника;
-одговори Управном суду на тужбе у управном спору;
-одговоре на представке грађана.
Програм
Програмска активност/пројекат
Одговорно лице

1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
0011 - Доступност информација од јавног значаја и заштита података о личности
Генерални секретар Маринко Радић
Усвојен
Проценат
Текући
буџет
Извршење
у извршења
буџет
за
2018.
(у у односу
Извршење
буџета
програмске за 2018. 2018.
(у
(у 000
000 РСД)
на текући
активности/пројекта:
000 РСД)
РСД)
буџет
200001 210751
192517
91.35
Циљ програмске активности/пројекта: Циљ 2: Родна анализа органа

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
вредност

Циљна вредност
у 2018.

Остварена
вредност у
2018.

Образложење
одступања
остварене
од
циљне вредности
индикатора
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1.
Родна
анализа
органа
Koментар: У складу са чланом 2. Закона о
буџетском
систему,
родно
одговорно
буџетирање представља увођење принципа
родне равноправности у буџетски процес, што
извештај
подразумева да се мора извршити родна анализа
органа
у Служби Повереника и реструктурирање
комад
надлежног за 0
1
1
прихода и расхода са циљем унапређења родне
спровођење
равноправности.
анализе
Први корак у овом процесу свакако је родна
анализа коју је неопходно да изврше
организације или појединци стручни за ову
област. Тако да део додатних средстава која се
траже предвиђен је и за ову активност.
Коментар РОБ експерткиња: У складу са прeпорукама UN Women тима за подршку постепеном увошењу РОБ-а у програмски буџет, овај орган
је процес започео јавном набавком стручне подршке у изради родне анализе. На овај начин, успоставиће се јасан и прилагођен оквир у складу
са делокругом рада буџетског корисника, као подршка приоритетима у области родне равноправности, као и приоритетима у раду органа.
Наведени циљ и индикатор имају велики значај за родну равноправност, јер доприносе разумевању конкретних изазова у делокругу рада, као
и изради вишегодишњег плана активности које ће бити буџетиране кроз РОБ у наредним буџетским циклусима.
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
У 2018. години Повереник је имао у раду укупно 17.700 предметa обзиром да је из претходног периода пренето 4.109 нерешена предмета. Од
тог броја, око 77%, тачније 13.591 предмет, Повереник је примио у 2018 години (4.842 - слобода приступа, 7.550 - заштита података о личности
и
1.199
обе
области
деловања
Повереника.)
У току 2018. године Повереник је окончано поступак у 14.388 предметa, од чега 5.562 из области приступа информацијама, 7.616 из области
заштите података о личности и 1.210 предмета која су се односила на обе области. У наредну 2019. годину пренето је 3.312 предмета по којима
није окончан поступак. (2.875 - слобода приступа, 416 - заштита података о личности и 21 - обе области деловања).
Истовремено, Повереник је и у 2018. години радио доста на унапређењу рада сопствене службе. Највећи део активности је спроведен у оквиру
пројекта одобреног на основу билатералног споразума Владе Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке.
Од посебног значаја за институцију и шире су обуке запослених и стицање највишег степена сертификације за примену стандарда за безбедност
података - SRPS ISO/IEC 27001. Поред раније сертификованих одитора (највиши степен сертификације за SRPS ISO/IEC 27001) и менаџера за
безбедност податка, током 2018. године још 7 запослених стекло је сертификате за менаџера за безбедност података.
Повећање видљивости улоге и рада Повереника су стални задатак који се остварује путем медија, интернет презентације, Портала отворених
података о раду Повереника, друштвених мрежа и слично.
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ПРЕГЛЕД ИЗВЕШТАЈА НА НИВОУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршење расхода и издатака у 2018. години према родно дефинисаним
индикаторима и програмској структури буџета
Биланс
извршња
финансиј
ског
плана
корисник
а:
Шифра
програма
1

103

Назив програма

Раз
део

Назив
корисника

2

3

4

Подстицаји
пољопривреди
руралном развоју

у
и

607

5

6

Систем јавне управе

1602

2007

Уређење и управљање
у систему правосуђа

Подршка у образовању
ученика и студената

1203

6

6

7
Јачање
културне
продукције
и
уметничког
стваралаштва

Биланс
извршња
финансиј
ског
плана
корисник
а:
Шифра
програма
1
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буџетског

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ
ШУМАРСТВО
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ
НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ
НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

И

Назив
корисника

2

3

4

Текући буџет
за 2018.

Извршење
у 2018.

5

6

7

8

9

103100
1

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

463.000.000,
00

431.418.666,6
4

93,18

Организација
и
спровођење државног
стручног испита

5.067.759,05

3.147.483,87

62,11

15.468.454,8
9
463.000.000,
00

15.195.670,73
431.418.666,6
4

98,24

181.779.723,
00
202.315.936,
94

181.779.723,0
0
200.122.877,6
0

29.500.000,0
0

29.498.920,80

100,00

ЗА
И

607100
1

ЗА
И

Укупно за раздео 6
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
КУЛТУРУ,
ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ
И
ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА

Раз
део

Назив
програмске
активности/ пројекта

%
изврш
ења у
односу
на
текући
буџет

ЗА

Укупно за раздео 5
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И
НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

Назив програма

Шифра
програ
мске
активно
сти/
пројект
а

буџетског

160210
01

200710
05

120310
01

Организација
и
спровођење
правосудног испита и
испита за судске тумаче

93,18

Регресирање превоза
ученика
средњих
школа

Подршка
развоју
визуелне уметности и
мултимедије

100,00
98,92

Шифра
програ
мске
активно
сти/
пројект
а

Назив
програмске
активности/ пројекта

Текући буџет
за 2018.

Извршење
у 2018.

Проце
нат
изврш
ења у
односу
на
текући
буџет

5

6

7

8

9

1203

1203

1203

Јачање
културне
продукције
и
уметничког
стваралаштва

Јачање
културне
продукције
и
уметничког
стваралаштва

Јачање
културне
продукције
и
уметничког
стваралаштва

1204

1803

7

7

7
Систем
информисања

1802

7

јавног

Превентивна
здравствена заштита

Развој квалитета и
доступности
здравствене заштите

8

8

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
КУЛТУРУ,
ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ
И
ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
КУЛТУРУ,
ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ
И
ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
КУЛТУРУ,
ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ
И
ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
КУЛТУРУ,
ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ
И
ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА

120310
04

120310
05

Подршка
развоју
сценског стваралаштва
позориште/уметничка
игра

120410
01

180210
01

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗДРАВСТВО

180340
11

САЈАМ КУЛТУРЕ
Остваривање
и
унапређивање јавног
интереса у области
јавног информисања

Посебни
програми
здравствене
заштите
ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИПОМОЗИ
Снажнији
институционални
одговор
на
родно
засновано
насиље у Аутономној
покрајини
Војводини

Укупно за раздео 8
Биланс
извршња
финансиј
ског
плана
корисник
а:
Шифра
програма
1

903

164

56.250.000,00
122.303.316,5
0

99,73

32.463.641,37

99,64

15.307.370,00

79,02

47.771.011,37

91,95

32.580.455,9
8

19.371.624,4
2
51.952.080,4
0

99,80

6.699.999,00

100,00

19.985.925,0
0

19.985.925,00

100,00

96.580.000,0
0

96.580.000,00

100,00

598.000.000,
00

597.643.521,3
6

99,94

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ
И
РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ
И
РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ
И
РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ
И
РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

902101
5

Подршка удружењима
за програме у области
социјалне заштите и
заштите
лица
са
инвалидитетом

9

56.400.000,0
0
122.550.000,
00

6.700.000,00

9

Породично-правна
заштита грађана

100,00

9

6

Социјална заштита

2.200.000,00

8

5

9

2.200.000,00

7

4

902

100,00

Извршење
у 2018.

3

Социјална заштита

11.400.000,00

Текући буџет
за 2018.

2

9

11.400.000,0
0

Назив
програмске
активности/ пројекта

Назив
корисника

902

99,59

Проце
нат
изврш
ења у
односу
на
текући
буџет

Раз
део

Социјална заштита

22.954.395,70

Шифра
програ
мске
активно
сти/
пројект
а

Назив програма

902

буџетског

23.050.000,0
0

120340
08

Укупно за раздео 7
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
ЗДРАВСТВО

ЗА

Подршка
развоју
музичког стваралаштва

902101
6

902101
7

903100
5

Подршка
раду
за
спровођењу
јавних
овлашћења и других
планираних активности
Црвеног
крста
Војводине
Помоћ
избеглим,
прогнаним
и
расељеним лицима

Подршка породицама
за подстицање рађања

904

9
Борачко-инвалидска
заштита

1001

1001

Биланс
извршња
финансиј
ског
плана
корисник
а:
Шифра
програма
1

1001

1001

1001

Унапређење и заштита
људских и мањинских
права и слобода

Унапређење и заштита
људских и мањинских
права и слобода

9

Назив програма

Раз
део

2

3

Унапређење и заштита
људских и мањинских
права и слобода

Унапређење и заштита
људских и мањинских
права и слобода

Унапређење и заштита
људских и мањинских
права и слобода

9

9

9

Назив
корисника

буџетског

4
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ
И
РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ
И
РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ
И
РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

Подршка приступању
Србије ЕУ

Укупно за раздео 9
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ,
МЕЂУРЕГИОНАЛНУ
САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ

Високо образовање

Укупно за раздео 11
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
И
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧК
У ДЕЛАТНОСТ

601

11

2005

13

1301

15
Развој система спорта

165

9

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ
И
РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ
И
РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ
И
РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

Укупно за раздео 13
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
СПОРТ И ОМЛАДИНУ

904100
4

Подршка удружењима
за програме у области
борачко- инвалидске
заштите и заштите
цивилних
инвалида
рата

100110
14

Афирмација
родне
равноправности

100110
15

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

5.000.000,00

5.000.000,00

100,00

7.103.750,00

6.383.243,50

89,86

100.000.000,
00

100.000.000,0
0

100,00

Шифра
програ
мске
активно
сти/
пројект
а

Назив
програмске
активности/ пројекта

Текући буџет
за 2018.

Извршење
у 2018.

Проце
нат
изврш
ења у
односу
на
текући
буџет

5

6

7

8

9

100110
16

Подршка
социјалној
инклузији Рома на
територији АПВ

24.628.000,0
0

24.350.822,75

98,87

5.760.000,00

5.455.379,43

94,71

14.390.670,0
0
878.148.345,
00

7.139.954,80
869.238.845,8
4

49,62

166.627.825,
82
166.627.825,
82

166.627.825,8
2
166.627.825,8
2

6.170.757.00
0,00
6.170.757.00
0,00

6.074.738.727
,82
6.074.738.727
,82

100.960.500,
00

100.926.666,0
5

100110
17

100140
19

601100
3

200510
02

130110
01

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

Интегрисани одговор на
насиље над женама у
АП Војводини

98,99

Подршка раду Фонда
"Европски
послови"
Аутономне Покрајине
Војводине

Подршка
раду
високообразовних
установа

Активности
покрајинских
спортских савеза од
значаја за АП Војводину

100,00
100,00

98,44
98,44

99,97

Биланс
извршња
финансиј
ског
плана
корисник
а:
Шифра
програма
1

Назив програма

Раз
део

2

3

4

15

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1301

Назив
корисника

буџетског

Назив
програмске
активности/ пројекта

Текући буџет
за 2018.

Извршење
у 2018.

Проце
нат
изврш
ења у
односу
на
текући
буџет

5

6

7

8

9

130110
03

Афирмација школског и
универзитетског спорта
у АП Војводини

18.000.000,0
0

Шифра
програ
мске
активно
сти/
пројект
а

Развој система спорта
1302

15
Омладинска политика

1302

15
Омладинска политика

606

802
803

1507

1509

1509

1509

Биланс
извршња
финансиј
ског
плана
корисник
а:
Шифра
програма
1

Подршка раду органа
јавне
управе
Уређење система рада
и
радноправних
односа

Активна
политика
запошљавања
Уређење и развој у
области
туризма
Подстицаји
развоју
конкурентности
привреде
Подстицаји
развоју
конкурентности
привреде
Подстицаји
развоју
конкурентности
привреде

16

16
16

16

16

16

16

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

Раз
део

Назив
корисника

2

3

4

21

Активна
политика
запошљавања

166

Укупно за раздео 15
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

Назив програма

803

1509

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
СПОРТ И ОМЛАДИНУ
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА
СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Подстицаји
развоју
конкурентности
привреде

21

буџетског

Укупно за раздео 16
СЛУЖБА
ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА
РАЗВОЈА
АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА
ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА
РАЗВОЈА
АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

130210
01
130210
03

606100
9

802100
1
803100
1
150710
01

150910
01

150910
05

150910
13

Подршка спровођењу
омладинске
политике
Подршка
даровитим
младима
у
АП Војводини

Безбедност и здравље
на раду
Институционализација
трипартитног
социјалног
дијалога
у АП Војводини
Активна
политика
запошљавања
у
АП Војводини
Развој
туристичког
потенцијала
АП
Војводине
Подршка
развоју
предузетништва,
микро, малих
и
средњих привредних
друштава
Подршка уметничким и
старим
занатима
Подршка
развоју
капацитета
социјалних предузећа и
социјално
предузетничких
иновација

17.999.539,81

100,00

14.500.000,0
0

14.499.361,55

100,00

6.700.000,00

6.695.889,29

99,94

140.160.500,
00

140.121.456,7
0

99,97

10.239.000,0
0

10.178.750,40

99,41

8.000.000,00

8.000.000,00

100,00

119.900.000,
00

117.175.172,6
9

97,73

292.084.997,
07

273.256.039,8
0

93,55

176.000.000,
00

175.882.500,0
0

99,93

7.000.000,00

7.000.000,00

100,00

14.319.000,0
0

14.061.000,00

98,20

Шифра
програ
мске
активно
сти/
пројект
а

Назив
програмске
активности/ пројекта

Текући буџет
за 2018.

Извршење
у 2018.

Проце
нат
изврш
ења у
односу
на
текући
буџет

5

6

7

8

9

627.542.997,
07

605.553.462,8
9

96,50

Пословна едукација

54.559.106,8
7

48.969.122,35

89,75

Пословни инкубатори

23.865.885,1
8

23.865.885,18

100,00

803100
2

150910
10

606

167

Подршка раду органа
јавне
управе

1001

Унапређење и заштита
људских и мањинских
права и слобода

1001

Унапређење и заштита
људских и мањинских
права и слобода

22

78.424.992,0
5

72.835.007,53

92,87

1.661.938,00

548.417,74

33,00

1.661.938,00

548.417,74

33,00

42.784.887,3
0

36.164.827,12

84,53

0

0,00

Укупно за раздео 25

400.000,00
43.184.887,3
0

36.164.827,12

83,74

У К У П Н О:

8.946.326.50
2,58

8.767.444.443
,57

98,00

Укупно за раздео 21
СЛУЖБА
ЗА
УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

25

Укупно за раздео 22
ПОКРАЈИНСКИ
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ОМБУДСМАН

25

ПОКРАЈИНСКИ
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ОМБУДСМАН

606100
2

Опште
усавршавање

стручно

100110
02

Контрола законитости и
целисходности
поступања
органа
покрајинске управе

100110
21

Праћење
и
унапређивање
остваривања људских
права

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
извршења

1.766.015.068,11

90,99

Шифра
програма

Назив програма

0102

Заштита, уређење, коришћење и
управљање
пољопривредним 1.940.788.006,06
земљиштем

Одговорно лице:

др Вук В. Радојевић

Опис програма:

У оквиру овог програма спроводе се активности на заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта. Кроз активности везане за заштиту пољопривредног земљишта
обезбедиће се заштита од штетног дејства људског и природног фактора. Кроз активности
везане за уређење пољопривредног земљишта створиће се услови за обављање
пољопривредне производње у на већим пољоприврдним парцелама у повољнијем водноваздушном режиму земљишта. Кроз активности везане за коришћење пољопривредног
земљишта подржаће се интезивнији облици пољопривредне производње, имплементација
савремених информационих технологија и рационалније коришћење постојећег земљишног
фонда.

Образложење
спровођења програма:

У складу са Законом о пољоприврдном земљишту, на Програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта сагласност даје Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде а исти се спроводи, након његовог доношења од стране
Скупштине АП Војводине.

Повећање запослености недовољно заступљеног пола кроз учешће у спровођењу програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
година

Базна
вредност

Индикатор 1. Број
жена носилаца РПГ у
укупном броју
корисника средстава
по конкурсу

Број жена

ПС за ПВШ

2017

302

Циљна
вредност
у 2018.
550

Остварена
вредност
I-XII 2018.
423

Образложење
одступања од
циљне вредности:

До одступања од
циљане
вредности је
дошло због мањег
броја
пријављених жена
на конкурс, од
очекиваног.
Коментар РОБ експерткиња: Иако буџетски корисник није остварио циљану вредност, број РПГ где су носиоци жене
значајно се побољшао у односу на базну вредност. Са 302 у 2017. на 423 у 2018. години, што је за 40% више. Препорука:
Било би значајно да буџетски корисник покуша да утврди који су разлози због којих се пријављује мањи број жена,
имајући у виду да је број газдинстава далеко већи него што има средстава по конкурсу, и да уз те разлоге наведе и
своја запажања и препоруке за наредни циклус. Такође било би важно да се обрати пажња и на равномерну
регионалну заступљеност подршке РПГ.
Требало би да се размотри формулација циља Повећање запослености недовољно заступљеног пола кроз учешће у
спровођењу програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, јер није јасна веза између
програма за заштиту земљишта и запошљавања. Реалније је да врста активности која се подржава овим конкурсом
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доприноси бољој употреби земљишта/рационалнијој и/или унапређењу пољопривредне производње. Предлаже се
буџетском кориснику да редефинише циљ приликом припреме буџета за 2019.г., уколико то већ није урађено.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
година

Базна
вредност

Број мушкараца
носилаца РПГ у
укупном броју
корисника средстава
по конкурсу

Број
мушкараца

ПС за ПВШ

2017.г.

967

Циљна
вредност
у 2018.
900

Остварена
вредност
I-XII 2018.
791

Образложење
одступања од
циљне вредности:

До одступања од
циљане
вредности је
дошло због мањег
броја
пријављених
мушкараца на
конкурс, од
очекиваног
Коментар РОБ експерткиња: У односу на базну и циљану вредност значајно је веће одступање, па се поставља питање
који су разлози за недовољан број пријава (да ли је у питању недовољна информисаност, кратки рокови за пријаву,
потешкоће приликом пријављивања итд.). У наредним циклусима било би важно отклонити те баријере. Такође је
потребно да се размотри да ли подршка адекватно одговара на потребе.
Препорука: Tребало би да се размотри формулација циља Повећање запослености недовољно заступљеног пола
кроз учешће у спровођењу програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, јер није јасна
веза између програма за заштиту земљишта и запошљавања. Реалније је да врста активности која се подржава овим
конкурсом доприноси бољој употреби земљишта/рационалнијој и/или унапређењу пољопривредне производње.
Предлаже се буџетском кориснику да редефинише циљ приликом припреме наредног буџета, уколико то већ није
урађено.

Шифра програмске
активности, односно пројекта

Назив програмске активности
односно пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануардецембар
2018.

%
извршења

1003

Подршка коришћењу
пољопривредног земљишта

853.312.890,7
5

791.930.708,5
9

92,81

Подршка женама носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава за изградњу, реконструкцију, санацију
система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање, за набавку конструкција и опреме за производњу у
заштићеном простору, за набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање
воћарских и виноградарских засада
Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 1 Број жена Број жена
корисника средстава за: корисника
изградњу, реконструкцију, средстава
санацију
система
за
наводњавање,
набавку
опреме за наводњавање,
набавку конструкција и
опреме за производњу у
заштићеном
простору,
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Извор
верифи
кације
ПС за
ПВШ

Базна
год.

Базна
вр.

2017

302

Циљна
вр. у
2018.
550

Остварена
вредност
I-XII 2018.
423

Образложење одступања од
циљне вредности:

До одступања од циљане
вредности дошло је због
мањег броја пристиглих
валидних пријава на
конкурс.

набавку опреме за заштиту
од временских непогода и
елемената потребних за
подизање воћарских и
виноградарских засада
Коментар:

Конкурсна процедура је окончана. Закључени су уговори са корисницама средстава.
Реализација је уговорених активности је окончана.
Коментар РОБ експерткиња: Иако није остварен циљани резултат, број од 423 подржана РПГ значајно је већи од базне
вредности, па се може закључити да је дошло до побољшања и да је далеко већи број РПГ где су жене носиоци
подржан у активностима које су значајне за жене у пољопривреди као што је, на пример, пластеничка производња.
Препорука: Буџетски корисник би свакако требало да повећа видљивост овог програма преко сеоских женских
организација, месних заједница, пољопривредне стручне службе, задруга и других канала комуникације, којима би се
повећала информисаност, али и унапредио капацитет за повећање броја валидних пријава.

Шифра
програма

Назив програма

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
извршења

0103

Подстицаји у пољопривреди и руралном
развоју

570.767.530,17

539.186.196,81

94,47

Одговорно лице:

др Вук В. Радојевић

Опис програма:

Образложење
спровођења
програма:

Свеобухватан циљ програма је унапређење рада и живота на селу, односно одрживи развој села. У
оквиру овог програма циљна група су, пре свега, мала и средња пољопривредна газдинства, чија је
техничко-технолошка опремљеност на ниском нивоу. У складу с наведеним, неопходне су
инвестиције у физичку имовину ових газдинстава и јачање производног ланца, како би опстала на
тржишту. У програму је посвећена посебна пажња инвестицијама којима се утиче на повећање броја
пољопривредних газдинстава која се баве органском производњом, увођењу система којима
произвођач гарантује да управља здравственом безбедношћу својих производа, као и увођење
ознака географског порекла. Важну подршку мери за модернизацију производње представља
развој капацитета Пољопривредне саветодавне службе АПВ, у смислу постизања квалитета и
ефикасности понуђених савета и информација од значаја за пољопривредну производњу, као и
спровођење локалних стратегија развоја и одржавање традиционалних манифестација.
У складу са Законом о подстицајима и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14,
103/15 и 101/16), сагласност на Програм даје Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде, а исти се спроводи, након усвајања у Скупштини АП Војводине.

Повећање продуктивности и конкурентности пољопривредних газдинстава у којима су жене носиоци
пољопривредног газдинства
Назив индикатора

Јединица
мере

Број
Индикатор 1
Укупан
број подржаних
пројеката
подржаних
пројеката
у
физичку
имовину

170

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Извештај
Покрајинског
секретаријата
за
пољопривреду,
водопривреду
и шумарство

2017.
година

100

Циљна
вр. у
2018.
150

Остварена
вредност
I-XII 2018.
87

Образложење одступања од
циљне вредности:

На свим конкурсима,
критеријуми за рангирање
пријава су били усмерени ка
женама носиоцима
пољопривредних газдинстава.
Међутим, нису остварене циљне

пољоприредних
газдинстава
у
којима су жене
носиоци
пољопривредног
газдинства
Коментар:

вредности, јер је изостало веће
интересовање жена.

Број подржаних пројеката путем конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство

Коментар РОБ експерткиња: Остварена вредност је значајно мања и од циљане вредности и од базне, па се може
закључити да постоји проблем код реализације овог конкурса. Потребно је утврдити зашто се интерес жена носиоца
РПГ смањио и да ли постоје и друге баријере за учествовање на конкурусу, осим евентуалног информисања, да ли се
ради о потребама које су другачије од онога што конкурс обухвата, или је нешто друго у питању.

Шифра програмске
активности, односно пројекта

Назив програмске активности
односно пројекта

Буџет за
2018. годину

1001

Програм мера подршке за
спровођење
пољопривредне 463.000.000,0
политике за развој села на 0
територији АПВ

Одговорно лице:

Радојевић Вук

Извршење
јануардецембар
2018.

%
извршења

431.418.666,6
4

93,18

Ова програмска активност обухвата мере које се односе на инвестиције у физичка
средства пољопривредних газдинстава; инвестиције у прераду и маркетинг
пољопривредних производа; органску производњу; економске активности у смислу
додавања вредности пољопривредним производима, као и увођење и сертификацију
система безбедности и квалитета хране, органских производа са ознаком географског
порекла; стручно оспособљавање и активности стицања вештина; трансфер знања и
развој саветодавства, спровођење локалних стратегија руралног развоја, одгајивачки
програм и одржавање традиционалних сеоских манифестација.
Образложење
спровођења Наведеним средствима су се реализовали следећи конкурси:
програмске активности:
-Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП
Војводини у 2018. години,
-Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства
пољопривредних газдинстава у АП Војводини у 2018. години,
-Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на
територији АП Војводине у 2018. години,
-Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на
пољопривредним газдинствима и за увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши
производња и прерада млека у АП Војводини у 2018. години,
-Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за
производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018.
години,
-Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на
територији АП Војводине у 2018. години,
Опис програмске активности:

171

-Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације
система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у
2018. години на територији АП Војводине,
-Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације
органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу
на територији АП Војводине у 2018.години
-Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2018.
години на територији АП Војводине.
Унапређење конкурентности пољопривредних газдинстава кроз подршку инвестицијама у прераду пољопривредних
производа
Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 1 Број
пољопривредних
газдинстава која
су
диверзификовала
изворе прихода, а
чији је носилац
жена

Број

Извор
верифи
кације
Извешт
ај ПС за
ПВШ

Базна
год.

Базна
вр.

2015.
година

5

Циљна
вр. у
2018.
10

Остварена
вредност
I-XII 2018.
5

Образложење одступања од циљне
вредности:
Очекивало се да се на конкурсима,
којима се подстиче диверзификација
извора прихода (Конкурс за доделу
подстицајних средстава за побољшање
сточарске
производње
на
пољопривредним газдинствима и за
увођење ЕУ стандарда у објекте у којима
се врши производња и прерада млека у
АП Војводини у 2018. години и Конкурс
за доделу средстава за суфинансирање
инвестиција у набавку опреме за
производњу вина и производњу и
прераду печурака на територији АП
Војводине у 2018. години), због
критеријума, већи број уговора склопи
са женама носиоцима пољопривредних
газдинстава. Међутим, интересовање
жена је у 2018. години изостало, тако да
је настала значајна разлика између
циљне и остварене вредности.

Коментар РОБ експерткиња: Диверсификација руралне економије је изузетно значајна и важно је наставити подршку.
Иако је циљ био свега 10 подржаних РПГ, тај резултат није остварен. Иако се РПГ где су носиоци жене мање баве овом
делатношћу циљани број од 10 није недостижан. Стога би било важно утврдити разлоге због којих није било више
интересовања. Препорука: Овај конкурс је подстицао прераду млека, производњу вина и прераду печурака а што је
од великог значаја. Потребно је да се размотри да ли је износ појединачних средстава која су се одобравала био
довољан да допринесе подстицању прераде, или је то један мањи део од онога што је потребно а што је аутоматски
искључило ПГ која би тек да започну ту врсту посла. Такође, неопходно је да се размотри адекватност информисања,
времена неопходног за припрему пријаве и пратеће документације. Буџетски корисник би додатно информисање
могао да уради преко сеоских удружења жена и ПСС у АП Војводини, задруга и месних заједница.
Подршка женама носиоцима пољопривредних газдинстава у руралним подручјима
Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 1
Укупан број
подржаних
инвестиција у

Број

172

Извор
верифи
кације
Извешт
ај ПС за
ПВШ

Базна
год.

Базна
вр.

2015.
година

25

Циљна
вр. у
2018.
120

Остварена
вредност
I-XII 2018.
87

Образложење одступања од циљне
вредности:

На свим конкурсима, критеријуми
за рангирање пријава су били
усмерени ка женама носиоцима
пољопривредних газдинстава.

пољопривредна
Међутим, нису остварене циљне
газдинства чији је
вредности, јер је изостало веће
носилац жена
интересовање жена.
Коментар РОБ експерткиња: Приликом планирања, буџетски корисник је таргетирао да подржи 120 пољопривредних
газдинстава где су ноциоси жене, а подржано је 87 што чини 72,5% од плана. Базна вредност која је претходила
планирању била је из 2015. године, па је у поређењу са њом остварен значајан напредак. Даље, буџетски корисник
наводи да је изостало веће интересовање за конкурс. Препорука: Било би значајно утврдити разлоге за мању
заинтересованост и да ли на неке разлоге може да се утиче (на пример мањак информација, недовољно времена за
пријаву или неки други административно организациони разлог). Такође, било би потребно да се потврди и да ли
конкурс одговара на потребе које имају пољопривреднице.

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

Шифра
програма

Назив програма

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
извршења

0607

Систем јавне управе

161.829.874,75

153.656.063,43

94,95

Одговорно лице:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис програма:

Обављају се послови који се односе на: праћење примене републичких стратешких докумената у
области система јавне управе и е-управе и послови државне управе који су законом поверени АПВ.
Спровођење програмске активности 0607– Систем јавне управе – се врши у циљу развоја ефикасног
система јавне управе и ефикасно остваривање права и обавеза грађана и грађанки.

Образложење
спровођења
програма:

Вођење родне статистике ради процене односа равноправне заступљености мушкараца и жена у укупном броју
запослених и на руководећим радним местима у покрајинским органима
Назив
индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 1 %
жена са
положеним
државним
стручним
испитом, на
руководећим
радним
местима у
покрајинским
органима

Проценат

Интерна
евиденција

2017

54

173

Циљна
вр. у
2018.
54

Остварена
вредност
I-XII 2018.
55

Образложење одступања од циљне
вредности:

Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне
заједнице нема утицај на
остваривање индикатора зато само
врши праћење родне статистике.
Према подацима Службе за људске
ресурсе и Служби Скупштине
Аутономне покрајине Војводине,
од укупно 275 руководилаца, жена
са положеним државним стручним
испитом, на руководећим радним

местима има укупно 151, што чини
55%.
Коментар:

Базна вредност је из 2017. године

Назив
индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
година

Базна
вр.

Индикатор 2
% мушкараца са
положеним
државним
стручним
испитом, на
руководећим
радним
местима у
покрајинским
органима

Број

Интерна
евиденција

2017

46

Коментар:

Базна вредност је из 2017. године

Циљна
вр. у
2018.
46

Остварена
вредност
I-XII 2018.
45

Образложење одступања од циљне
вредности:

Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне
заједнице нема утицај на
остваривање индикатора зато само
врши праћење родне статистике.
Према подацима Службе за људске
ресурсе и Службе Скупштине
Аутономне покрајине Војводине,
од укупно 275 руководилаца,
мушкараца са положеним
државним стручним испитом, на
руководећим радним местима има
укупно 124, што чини 45%.

Коментар РОБ експерткиња: Одступање од циљане вредности за број жена није велико. Оно износи 1% или, у
апсолутним бројевима, 3 жене више од планираног броја. Према томе, овај резултат можемо да посматрамо као да је
у складу са циљаном вредношћу. Број мушкараца такође одступа за 1% од планиране вредности. Допринос родној
равноправности остварује се кроз унапређење регистара и евиденција буџетских корисника као основе за родно
одговорну статистику. Препорука: Укрштањем података из различитих регистара у будућности ће бити могуће да се
унапреди процес израде јавних политика, а средства ће још ефикасније моћи да буду усмерена на затварање родног
јаза.

Шифра програмске
активности, односно пројекта

Одговорно лице:

Извршење
јануардецембар
2018.

5.067.759,05

%
извршења

3.147.483,87

62,11

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

трајања

Опис
програмске
активности/
пројекта:

174

Буџет за
2018. годину

Организација и спровођење државног стручног
испита

1001

Време
пројекта:

Назив програмске активности
односно пројекта

/
У области државног стручног испита, у складу са законом и подзаконским актима, обављају се
поверени послови образовања комисија и организује се полагање државног стручног испита за
запослене на територији Аутономне покрајине Војводине. У оквиру ове програмске активности
обухваћене су накнаде комисијама који учествују у организацији и спровођењу провере знања у
оквиру државног стручног испита.

Образложење
спровођења
програмске
активности/пројекта

Спровођење програмске активности 0607 1001 – Организација и спровођење државног стручног
испита – се врши у циљу ефикасног обављања поверених послова државне управе. Стицање
квалификације за рад у органима државне управе односно равноправна оспособљеност
службеника и службеница за рад у државној управи.

Вођење родне статистике ради процене односа равноправне заступљености мушкараца и жена у укупном броју
кандидата који су положили државни стручни испит
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верифик
ације
Интерна
евиденц
ија

Индикатор 1: %
жена у односу на
укупан број лица
која су положила
државни стручни
испит.

Проценат

Коментар:

Базна вредност је из 2016. године

Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 2: %
мушкараца у
односу на укупан
број лица која су
положила
државни стучни
испит

Број

Коментар:

Базна вредност је из 2016. године

Извор
верифик
ације
Интерна
евиденц
ија

Базна
год.

Базна
вр.

2016

65

Базна
год.

Базна
вр.

2016

35

Циљна
вр. у
2018.
65

Остварена
вредност
I-XII 2018.
60

Образложење одступања од циљне
вредности:

Циљна
вр. у
2018.
35

Остварена
вредност
I-XII 2018.
40

Образложење одступања од циљне
вредности:

У периоду од 01.01. до 31.12. 2018.
године у укупном броју кандидата
који су положили државни стручни
испит, 60% су жене.

У периоду од 01.01. до 31.12. 2018.
године у укупном броју кандидата
који су положили државни стручни
испит, 40% су мушкарци.

Коментар РОБ експерткиња: Одступање од циљане вредности је 5% више за мушкарце и 5% мање за жене. Иако не
утиче директно на избор особа које ће полагати државни стручни испит, буџетски корисник би могао да се
заинтересује за разлоге због којих је дошло до одступања. Намера овог индикатора је да прати учешће мушкараца и
жена у скупу запослених у државној управи који су положили државни стручни испит у извештајном периоду. До сада
је праћен само агрегатни податак и циљана вредност је постављена на нивоу базне. Препорука: У наредном периоду,
буџетски корисник ће моћи да прикупи податке за анализу тренда. Ова анализа ће моћи да укаже на то да ли
сразмерно више мушкараца или жена има шансу да положи државни стручни испит у односу на њихово учешће у
укупном броју запослених. У посебним анализама, буџетски корисник би могао да утврди и заступљеност
представника/ца мањинских заједницама у овом броју, као и године старости и/или стажа приликом полагања
државног стручног испита у посматраним групама. Било би корисно да се подаци учине доступним и по врсти испита
– са средњим или високим образовањем, по полу, јер “државни службеник који је положио државни стручни испит
по програму за кандидате са стеченим средњим образовањем, а у току рада је стекао виши степен образовања, дужан
је да, пре премештаја на радно место за које је услов виши степен образовања, положи државни стручни испит по
програму за кандидате са стеченим високим образовањем”. Ови подаци могу бити приказани у посебном извештају
чија би доступност била објављена у рубрици коментар.
Назив индикатора

175

Јединица
мере

Извор
верифик
ације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од циљне
вредности:

Индикатор 3: %
жена са
положеним
државним
стручним
испитом, на
руководећим
местима у
покрајинским
органима

Проценат

Интерна
евиденц
ија

Коментар:

Базна вредност је из 2017. године

Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 4: %
мушкараца са
положеним
државним
стручним
испитом, на
руководећим
местима у
покрајинским
органима

Број

Коментар:

Базна вредност је из 2017. године

Извор
верифик
ације
Интерна
евиденц
ија

2017

Базна
годи
на
2017

54

Базна
вр.
46

54

55

Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне
заједнице нема утицај на
остваривање индикатора зато само
врши праћење родне статистике.
Према подацима Службе за људске
ресурсе и Службе Скупштине
Аутономне покрајине Војводине, од
укупно 275 руководилаца, жена са
положеним државним стручним
испитом, на руководећим радним
местима има укупно 151, што чини
55%.

Циљна
вр. у
2018.
46

Остварена
вредност
I-XII 2018.
45

Образложење одступања од циљне
вредности:

Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне
заједнице нема утицај на
остваривање индикатора зато само
врши праћење родне статистике.
Према подацима Службе за људске
ресурсе и Службе Скупштине
Аутономне покрајине Војводине, од
укупно 275 руководилаца,
мушкараца са положеним
државним стручним испитом, на
руководећим радним местима има
укупно 124, што чини 45%.

Коментар РОБ експерткиња: Одступање од циљане вредности за број жена није велико. Оно износи 1% или, у
апсолутним бројевима, 3 жене више од планираног броја. Према томе, овај резултат можемо да посматрамо као да је
у складу са циљаном вредношћу. Број мушкараца такође одступа за 1% од планиране вредности. Допринос родној
равноправности остварује се кроз унапређење регистара и евиденција буџетских корисника као основе за родно
одговорну статистику. Препорука: Укрштањем података из различитих регистара у будућности ће бити могуће да се
унапреди процес израде јавних политика, а средства ће још ефикасније моћи да буду усмерена на затварање родног
јаза. Проценат извршења је задовољавајући.

Шифра
програма

1602
176

Назив програма

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануардецембар
2018.

%
извршења

Уређење и управљање у систему правосуђа

15.468.454,89

15.195.670,73

98,24

Одговорно
лице:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис програма:

У оквиру овог програма се спроводи правосудни испит, који је законом прописан као услов за вршење
појединих јавних функција и послова, а који су у директној вези са правосуђем. Законом је
образовање испитног одбора и организовање полагање испита поверено АП Војводини. У оквиру ове
програмске активности обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у организацији и
спровођењу провере знања у оквиру правосудног испита. Законом је АП Војводини поверено и да
преко својих органа поставља и разрешава сталне судске тумаче за подручје судова на територији АП
Војводине, као и да води регистар сталних судских тумача за територију АП Војводине. Сталне судске
тумаче поставља покрајински секретар на основу захтева Виших судова са територије АП Војводине.
У оквиру овог програма обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у организацији и
спровођењу испита за судске тумаче.
Образложење
Спровођење програма 1602 – Правосуђе и правни систем– се врши у циљу унапређења правног
спровођења
система који путем правосудног испита проверава знања и способности лица које врше јавне
програма:
функције или друге послове који су у вези са правосуђем. Ефикасно остваривање права грађана и
грађанки у поступцима пред органима јавне управе и правосудним органима, у којима се ангажују
стални судски тумачи
Вођење родне статистике у области правосудних испита и испита - провера знања за сталне судске
преводитеље/преводитељке
Назив
индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 1:
% жена у
односу на
укупан број
лица која су
положила
правосудни
испит

Број

Интерна
евиденција

2016

60

Коментар:

Базна вредност је из 2016. године

Назив
индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
година

Базна
вр.

Индикатор 2:
% мушкараца
у односу на
укупан број
лица која су
положила
правосудни
испит

Број

Интерна
евиденција

2016

40

Коментар:

Базна вредност је из 2016. године

Циљна
вр. у
2018.
60

Остварена
вредност
I-XII 2018.
57

Образложење одступања од циљне
вредности:

Циљна
вр. у
2018.
40

Остварена
вредност
I-XII 2018.
43

Образложење одступања од циљне
вредности:

Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне
заједнице нема утицај на
остваривање индикатора зато само
врши праћење родне статистике.

Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне
заједнице нема утицај на
остваривање индикатора зато само
врши праћење родне статистике.

Коментар РОБ експерткиња: Родна статистика је сада доступна по полу, а одступања од циљане вредности иду у
прилог већем учешћу мушкараца у скупу особа које су положиле правосудни испит. Одступање износи 3% у односу на
циљане вредности. Учешће мање заступљеног пола је 43% што се сматра значајним учешћем у односу на родну
177

расподелу у правосуђу, тј. да иде у правцу паритета. Препорука: Родно одговорна статистика даље се може унапредити
бољом и редовнијом доступношћу података о заступљености мушкараца и жена из мањинских група (нпр. Роми и
Ромкиње, жене и мушкарци са инвалидитетом и сл.). Наравно, ови подаци не морају бити приказани у буџету, али би
могли да буду доступни у засебном извештају.
Назив
индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
година

Базна
вр.

Индикатор 3:
% жена
постављених
за обављање
функције
сталне судске
преводитељке

Број

Интерна
евиденција

2017

86

Коментар:

Базна вредност је из 2017. године

Назив
индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
година

Базна
вр.

Индикатор 4:
% мушкараца
постављених
за обављање
функције
сталног
судског
преводиоца

Број

Интерна
евиденција

2017

14

Коментар:

Базна вредност је из 2017. године

Циљна
вр. у
2018.
86

Остварена
вредност
I-XII 2018.
56

Образложење одступања од циљне
вредности:

Циљна
вр. у
2018.
14

Остварена
вредност
I-XII 2018.
44

Образложење одступања од циљне
вредности:

Од укупног броја постављених
судских преводилаца 56% чине жене

Од укупног броја постављених
судских преводилаца 44% чине
мушкарци

Коментар РОБ експерткиња: Одступање од циљаних вредности је толико да доводи у питање сврсисходност
индикатора. Чак 30% мушкараца је више и исто толико процената жена мање постављених на функције сталних судских
преводилаца. Образложење није адекватно, иако је јасно да овај буџетски корисник нема утицаја на сам избор
преводилаца већ само води евиденцију о постављењима. Препорука: Било би значајно да се разуме на који је начин
остварена овако скоковита равноправност како би се из овог примера могло учити и применити и на оне области у
којима су жене подзаступљене.
Шифра
програмске
активности,
односно пројекта

Назив програмске активности односно
пројекта

1001

Организација и спровођење
правосудног испита и испита за
судске тумаче

Одговорно лице:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Време
пројекта:

/
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трајања

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануардецембар
2018.

%
извршења

15.468.454,89

15.195.670,73

98,24

Опис програмске
активности/
пројекта:

У оквиру овог програма се спроводи правосудни испит, који је законом прописан као услов за
вршење појединих јавних функција и послова, а који су у директној вези са правосуђем. Законом
је образовање испитног одбора и организовање полагање испита поверено АП Војводини. У
оквиру ове програмске активности обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у
организацији и спровођењу провере знања у оквиру правосудног испита. Законом је АП Војводини
поверено и да преко својих органа поставља и разрешава сталне судске тумаче за подручје судова
на територији АП Војводине, као и да води регистар сталних судских тумача за територију АП
Војводине. Сталне судске тумаче поставља покрајински секретар на основу захтева Виших судова
са територије АП Војводине. У оквиру овог програма обухваћене су накнаде члановима комисија
који учествују у организацији и спровођењу испита за судске тумаче.

Образложење
спровођења
програмске
активности/пројект
а:

Спровођење програма 1602 1001 – Организација и спровођење правосудног испита и испита за
судске тумаче се врши у циљу стварања и одржавања правног система који путем правосудног
испита проверава знања и способности лица која врше јавне функције или друге послове који су у
вези са правосуђем. Омогућавање несметаног рада судова и других органа којима су потребни
стални судски превдиоци и преводитељке.

Вођење родне статистике у области правосудних испита и испита - провера знања за сталне судске
преводитеље/преводитељке
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификац
ије
Интерна
евиденција

Индикатор 1: %
жена у односу на
укупан број лица
која су положила
правосудни
испит

Број

Коментар:

Базна вредност је из 2016. године

Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 2: %
мушкараца у
односу на укупан
број лица која су
положила
правосудни
испит

Број

Коментар:

Базна вредност је из 2016. године

Извор
верификац
ије
Интерна
евиденција

Базна
год.

Базна
вр.

2016

60

Базна
годи
на
2016

Базна
вр.
40

Циљна
вр. у
2018.
60

Остварена
вредност
I-XII 2018.
57

Образложење одступања од циљне
вредности:

Циљна
вр. у
2018.
40

Остварена
вредност
I-XII 2018.
43

Образложење одступања од циљне
вредности:

Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине –
националне заједнице нема
утицај на остваривање индикатора
зато само врши праћење родне
статистике.

Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине –
националне заједнице нема
утицај на остваривање индикатора
зато само врши праћење родне
статистике.

Коментар РОБ експерткиња: Родна статистика је сада доступна по полу, а одступања од циљане вредности иду у
прилог већем учешћу мушкараца у скупу особа које су положиле правосудни испит. Одступање износи 3% у односу на
циљане вредности. Учешће мање заступљеног пола је 43% што се сматра значајним учешћем у односу на родну
расподелу у правосуђу, тј. да иде у правцу паритета. Препорука: Родно одговорна статистика даље се може
унапредити бољом и редовнијом доступношћу података о заступљености мушкараца и жена из мањинских група (нпр.
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Роми и Ромкиње, жене и мушкарци са инвалидитетом и сл.). Наравно, ови подаци не морају бити приказани у буџету,
али би могли да буду доступни у засебном извештају.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификац
ије
Интерна
евиденција

Индикатор 3: %
жена
постављених за
обављање
функције сталне
судске
преводитељке

Број

Коментар:

Базна вредност је из 2017. године

Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 4: %
мушкараца
постављених за
обављање
функције сталног
судског
преводиоца

Број

Коментар:

Базна вредност је из 2017. године

Извор
верификац
ије
Интерна
евиденција

Базна
годи
на
2017

Базна
годи
на
2017

Базна
вр.
86

Базна
вр.
14

Циљна
вр. у
2018.
86

Остварена
вредност
I-XII 2018.
56

Образложење одступања од циљне
вредности:

Циљна
вр. у
2018.
14

Остварена
вредност
I-XII 2018.
44

Образложење одступања од циљне
вредности:

Од укупног броја постављених
судских преводилаца 56% чине жене.

Од укупног броја постављених
судских преводилаца 44% чине
мушкарци

Коментар РОБ експерткиња: Родна статистика је сада доступна по полу, а одступања од циљане вредности иду у
прилог већем учешћу мушкараца у скупу особа које су положиле правосудни испит. Одступање износи 3% у односу на
циљане вредности. Учешће мање заступљеног пола је 43% што се сматра значајним учешћем у односу на родну
расподелу у правосуђу, тј. да иде у правцу паритета. Препорука: Родно одговорна статистика даље се може
унапредити бољом и редовнијом доступношћу података о заступљености мушкараца и жена из мањинских група (нпр.
Роми и Ромкиње, жене и мушкарци са инвалидитетом и сл.). Наравно, ови подаци не морају бити приказани у буџету,
али би могли да буду доступни у засебном извештају.

Назив програма

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануардецембар
2018.

%
извршења

2007

Подршка у образовању ученика и студената

448.204.723,00

446.097.585,01

99,53%

Одговорно лице:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис програма:

Програм укључује активности које се односе на делатност ученичког стандарда, и то:пренос
трансферних средстава из републичког буџета буџету АПВ а из буџета АПВ установама ученичког
стандарда за плате запослених,пружање подршке програмима који су усмерени на подизање
квалитета услуга смештаја и исхране као и васпитно-образовног рада у домовима ученика на
територији АП Војводине, модернизација инфраструктуре, реконструкција, адаптација,
санација, пружање подршке инвестиционом и текућем одржавању зграда, објеката и опреме,

Шифра
програма
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прибављању техничко-пројектне документације, опремању установа ученичког стандарда у АП
Војводини, регресирање превоза ученика/ученица средњих школа итд.
Образложење
спровођења
програма:

Програм 2007 – Подршка у образовању ученика и студената обухвата активности на
реализацији делатности установа ученичког стандарда, пројекте за подизање квалитета
ученичког стандарда, регресирање превоза ученика средњих школа и модернизацију
инфраструктуре установа ученичког стандарда. Секретаријат кроз финансирање наведених
активности допринео је побољшању квалитета образовно васпитног-рада и боравка у
домовима ученика у АПВ. Модернизацијом инфраструктуре, пре свега извођењем радова на
реконструкцији, адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању објеката, створени су
услови за покретање инвестиционог циклуса у области ученичког стандарда. Пројектима за
подизање квалитета ученичког стандарда постигнуто је корисно, квалитетно извођење
ваннаставних активности. Регресирањем превоза ученика средњих школа који свакодневно
путују до школе и назад, растерећује се породични буџет, те ученици могу да бирају средње
школе и профиле према својим афинитетима а не према близини школе. Реализација
наведених активности врши се са извесним одступањима у односу на план.
Програмске активности у оквиру овог програма нису таквог карактера да би могли утицати на
унапређење родне равноправности.
Побољшање стандарда и услова школовања ученика/ученица средњих школа
Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 1 Број
ученика
корисника
услуга,
обухваћених
пројектима за
побољшање
стандарда у
ученичким
домовима у АПВ,
подржаних од
стране
Секретаријата

Број

Коментар:
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Извор
верифика
ције
Статистик
а од
установа
ученичког
стандард
а

Базна
год.

Базна
вр.

2017

488

Циљна
вр. у
2018.
650

Остварена
вредност
I-XII 2018.
532

Образложење одступања од циљне
вредности:

У
извештајном
периоду
у
пројектима
за
побољшање
ученичког стандарда у АПВ које је
подржао
Секретаријат,
према
подацима установа ученичког
стандардa обухваћено је 532
ученика
односно
81,85%
планираног броја ученика или за
118 ученика мање од планираног.
(Напомена: у циљу реалнијег
утврђивања остварене вредности,
промењена
је
методологија
израчунавања остварене вредности
у односу на ранијих година и у
односу на план, те из тог разлога
јавља се и значајно одступање
између остварене и циљне
вредности, тј. реална остварена
вредност је на нивоу од 532
ученика.

Базна вредност је остварење из 2017. године и изражава број ученика корисника домских услуга који су
обухваћени пројектима за подизање квалитета услова живота и рада у дому ученика

Коментар РОБ експерткиња: Било би корисно када би се пратио % обухвата ученика уместо само броја. Наиме, из
угла подршке ученицима било би важно да се зна да ли су сва деца која имају право успела то право да остваре,
такође, водећи рачуна и о регионалној покривености, као и о ученицима из осетљивих група. Индикатор би у том
случају гласио Број ученика/укупан број ученика који имају то право.
Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 2:
Број ученица
корисника
услуга,
обухваћених
пројектима за
побољшање
стандарда у
ученичким
домовима у АПВ,
подржаних од
стране
Секретаријата

Број

Коментар:

Извор
верифика
ције
Статистик
а од
установа
ученичког
стандард
а

Базна
год.

Базна
вр.

2017

582

Циљна
вр. у
2018.
850

Остварена
вредност
I-XII 2018.
505

Образложење одступања од циљне
вредности:

У
извештајном
периоду
у
пројектима
за
побољшање
ученичког стандарда у АПВ које је
подржао
Секретаријат,
према
подацима установа ученичког
стандардa обухваћено је 505
ученица
односно
59,41%
планираног броја ученица или за
345 ученица мање од планираног.
(Напомена: у циљу реалнијег
утврђивања остварене вредности,
промењена
је
методологија
израчунавања остварене вредности
у односу на ранијих година и у
односу на план, те из тог разлога
јавља се и значајно одступање
између остварене и циљне
вредности, тј. реална остварена
вредност је на нивоу од 505
ученица.

Базна вредност је остварење из 2017. године и изражава број ученица корисника домских услуга које су
обухваћене пројектима за подизање квалитета услова живота и рада у дому ученика

Коментар РОБ експерткиња: Било би корисно када би се пратио % обухвата ученица уместо самог броја. Наиме, из
угла подршке ученицима било би важно да се зна да ли су сва деца која имају право успела то право да остваре,
такође водећи рачуна и о регионалној покривености као и о ученицима из остетљивих група. Индикатор би у том
случају гласио Број ученица/укупан број ученица који имају то право.
Шифра
програмске
активности,
односно пројекта

Назив програмске активности односно
пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануардецембар
2018.

%
извршења

1005

Регресирање превоза ученика средњих
школа

181.779.723,0
0

181.779.723,0
0

100,00%

Одговорно лице:
Време
трајања
програмске
активности/
пројекта:
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

/

Секретаријат се залаже да се деца уписују у средње школе и бирају профиле према својим
афинитетима и потребама тржишта рада у јединицама локалне самоуправе из које долазе, а не
према близини школе и могућностима родитеља да финансирају трошкове школовања. Циљ је
Опис програмске да се делимично растерети и породични буџет и оних родитеља чија деца свакодневно путују
до жељене школе. Секретаријат додељује средства локалним самоуправама на основу броја
активности/
ученика-путника на територији локалне самоуправе, релације путовања, степена развијености
пројекта:
локалне самоуправе, могућност финансирања из буџета локалне самоуправе као и на основу
других услова. Локалне самоуправе прослеђују средства по сопственим правилницима –
школама,превозницима или директно на рачуне ученика-путника односно родитеља ученикапутника, у зависности од начина организовања превоза у јединици локалне самоуправе.
Секретаријат 16 година редовно финансира из буџета АПВ регресирање трошкова превоза
ученика средњих школа који свакодневно путују од места становања до школе и назад.
Средства се распоређују на основу конкурса јединицама локалне самоуправе које прате број
ученика-путника на својој територији јер најчешће, поред покрајинских средстава и локалне
Образложење
самоуправе издвајају средства из свог буџета за наведену намену. Секретаријат осим ретких
спровођења
изузетака сваке године финансира/суфинансира трошкове превоза у свим јединицама локалне
програмске
активности/пројект самоуправе обухватајући тиме око 21000-22000 ученика-путника средњошколаца на територији
а:
АПВ. Тенденција је међутим смањење броја ученика уписаних у средње школе а тиме и
смањење броја ученика-путника. Упркос овој негативној тенденцији Секретаријат настоји да
издвајањем близу 200 милиона динара годишње из покрајинског буџета пружа подршку
породицама у смислу растерећења кућних буџета за трошкове превоза средњошколаца. Ова
програмска активност се реализује са мањим одступањима у односу на план.
Побољшање услова образовања у смислу доступности установа образовања ученицима, регресирањем трошкова
превоза
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
година

Базна
вр.

Индикатор 1:
Број ученика
дечака средњих
школа који се
укључују у
систем
регресирања из
буџета АПВ
(родни)

Број

Подаци из
локалних
самоуправа,
средњих
школа и из
евиденције
Секретаријата

2017

11040

Коментар:
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Циљна
вр. у
2018.
11100

Остварена
вредност
I-XII 2018.
10587

Образложење одступања од
циљне вредности:

У извештајном периоду према
евиденцији
јединица
локалних
самоуправа
у
2017/2018 школској години
број дечака укључених у
систем регресирања је 10587
а то је остварење у односу на
циљну вредност са 95,37%.
Мање одступање у односу на
планску категорију потиче од
сталног смањења броја деце
уписаних у средње школе па
самим тим и броја ученикапутника.

Базна вредност је остварење из 2017. године. Индикатор одређује број ученика укључених у систем
расподеле средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ који се преноси општинама у АПВ.
Ова програмска активност укључена је у план поступног увођења РОБ-а за 2018. годину искључиво по
основу висине издвојених средстава из буџета АПВ (средњи значај), а не по утицају на унапређење родне
равноправности. Из тог разлога, индикатор мери само обухват ученика и ученица програмом.

Коментар РОБ експерткиња: Код овог индикатора би било корисно пратити обухват дечака тј. да ли су сви дечаци
који имају право на регресирање превоза остварила то право, а нарочито из осетљивих група и руралних средина.
Можда је потребан и додатни напор од стране ЈЛС да се деца још у ОШ, тј. на време обавесте да ће имати то право
када крену у средње школе. Било би важно назначити и да ли се право остварује неовисно од тога која се школа
похађа.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
година

Базна
вр.

Индикатор 2
Број ученица
девојчица
средњих школа
које се укључују у
систем
регресирања из
буџета АПВ
(родни)

Број

Подаци из
локалних
самоуправа,
средњих
школа и из
евиденције
Секретаријата

2017

10987

Коментар:

Циљна
вр. у
2018.
11000

Остварена
вредност
I-XII 2018.
10632

Образложење одступања од
циљне вредности:

У извештајном периоду према
евиденцији
јединица
локалних
самоуправа
у
2017/2018 школској години
број девојчица укључених у
систем регресирања је 10632
а то је остварење у односу на
циљну вредност са 96,65%.
Мање одступање у односу на
планску категорију потиче од
сталног смањења броја деце
уписаних у средње школе па
самим тим и броја ученицапутника

Базна вредност је остварење из 2017. године. Индикатор одређује број ученица укључених у систем
расподеле средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ који се преноси општинама у АПВ.
Ова програмска активност укључена је у план поступног увођења РОБ-а за 2018. годину искључиво по
основу висине издвојених средстава из буџета АПВ (средњи значај), а не по утицају на унапређење родне
равноправности. Из тог разлога, индикатор мери само обухват ученика и ученица програмом.

Коментар РОБ експерткиња: Код овог индикатора би било корисно пратити обухват девојчица тј. да ли су све
девојчице које имају право на регресирање превоза остварила то право, а нарочито из осетљивих група и руралних
средина. Можда је потребан и додатни напор од стране ЈЛС да се деца још у ОШ, тј. на време обавесте да ће имати
то право када крену у средње школе. Било би важно назначити и да ли се право остварује неовисноод тога која се
школа похађа.

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

Шифра
програма

Назив програма

1203

Јачање културне продукције и уметничког
190.698.011,30
стваралаштва
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Буџет за
2018. годину

Извршење
јануардецембар
2018.

%
извршења

190.425.968,80

99,86

Одговорно лице:

ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, покрајински секретар

Опис програма:

Програмом се финансирају/суфинансирају установе у области уметничког стваралаштва чији је
оснивач АП Војводина и суфинансирају установе културе, удружења у култури и други субјекти у
култури, кроз активности, програме и пројекте у области визуелне уметности и мултимедије,
филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва, књижевног стваралаштва и
издаваштва, музичког стваралаштва и сценског стваралаштва, који својим уметничким
квалитетом и значајем доприносе развоју и промоцији савременог културног и уметничког
стваралаштва АП Војводине у Републици Србији и региону. Програмом се обезбеђује и развој
међурегионалне сарадње установа и организација у области уметничког стваралаштва,
подржавају се стручна и научна истраживања, едукација и примене нових технологија у области
културе. Програмом се подржава и развој креативних индустрија, дигитализација и едукација у
овој области. Програмом се унапређују услови рада установа културе у области стваралаштва, а
чији је оснивач АП Војводина и обезбеђује се опремање савременом опремом и новим
технологијама. Програмом се подстиче функционисање и продукција завода за културу
националних мањина. Програм се реализује на основу закључених годишњих уговора са
установама чији је оснивач АП Војводина, као и путем бесповратног суфинансирања пројеката
установа културе, удружења и других субјеката у култури - на основу јавних конкурса, као и на
основу чл. 74, 75 и 76. Закона о култури.

Образложење
спровођења
програма:

Програм је спровођен кроз реализацију свих планираних програмских активности. У првој
половини године, спроведена су четири јавна конкурса, а након ребаланса буџета покрајинског
буџета за 2018. годину, још два. Финасирање програма, текућих расхода и издатака установа у
области стваралаштва, чији је оснивач АП Војводина, реализовано је на основу годишњих
програма рада и финансијских планова ових установа, на које је Покрајинска влада, у својству
оснивача, дала сагласност. Суфинансирањем делатности завода за културу националних мањина,
омогућена је реализација њихових пројеката, научних, стручних, развојних и примењених
истраживања у области културе, уметности и науке, као и реализација и координација културно
– уметничких програма.

Унапређење садржаја пројеката уметничког стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне
равноправности
Назив индикатора

Индикатор 1
Број подржаних
родно
одговорних
пројеката

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
година

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од
циљне вредности:

Број
Интерна
2017.
0
4
4
Циљна вредност је остварена
подржан евиденција
их родно
одговор
них
пројекат
а
Коментар РОБ експерткиња: Било би корисно да се наведе извор где могу да се добију додатне информације о
подржаним пројектима (назив, носилац, активности, резултати). Такође, било би корисно дати кратку информацију о
самим садржајима који су подржани.
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Шифра
програмске
активности,
односно пројекта

Назив програмске активности односно
пројекта

1001

Подршка развоју визуелне уметности и
29.500.000,00
мултимедије

Одговорно лице:

ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануардецембар
2018.

%
извршења

29.498.920,80

100,00

Време
трајања
програмске
активности/пројект
а:
Опис програмске
активности/
пројекта:

Суфинансирање пројеката у области визуелних уметности (сликарство, вајарство, графика,
дизајн, керамика, фотографија, видео, перформанс и др.) и мултимедије (уметничке форме и
пројекти који укрштају више визуелних уметничких медија или које визуелне уметности укрштају
са другим уметничким дисциплинама), који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду
међурегионалне сарадње, као и унапређење услова рада установа културе и опремање
савременом опремом и новим технологијама. На основу чл. 76 Закона о култури („Сл. гласник
РС‟, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије,
аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 105/16 и
112/17), на основу јавних конкурса, као и на основу Решења о употреби средтава из текуће
буџетске резерве суфинансирају се: најзначајније манифестације, фестивали, колоније, изложбе,
перформанси и остали пројекти у овој области, као и унапређење услова рада установа културе.

Образложење
спровођења
програмске
активности/проје
кта:

У циљу реализације ове програмске активности, у периоду јануар-децембар, Секретаријат је
расписао Конкурс за за финансирање – суфинансирање програма, пројекaта, манифестација и
фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског
стваралаштва у култури у АП Војводини у 2018. години, који је трајао од 31. јануара до 3. марта
2018. године и Конкурс за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у
АП Војводини у 2018. години - област визуелна уметност и мултимедија, који је трајао од 13. јула
до 13. августа 2018. године.
На основу Решења о употреби средтава из текуће буџетске резерве суфинансирано је
унапређење услова рада установа културе.

Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности
Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 1
Број подржаних
родно
одговорних
пројеката

број
подржан
их
(суфинанс
ираних)
пројеката

186

Извор
верифи
кације
интерн
а
евиден
ција
Секрета
ријата

Базна
год.

Базна
вр.

2017.

0

Циљна
вр. у
2018.
1

Остварена
вредност
I-XII 2018.
2

Образложење одступања од циљне
вредности:

На основу Конкурс за финансирање –
суфинансирање програма, пројекaта,
манифестација и фестивала у области
уметничког
стваралаштва
и
примењене
уметности,
као
и
аматерског стваралаштва у култури у
АП Војводини у 2018. години,

одобрено је суфинансирање два
родно одговорна пројекта: Савез
феминистичких
организација
Реконекција''Генерација
и
географије'' и „Пројекат женске
уметности, теорије и активизма“,
којима се подстиче и промовише
стваралаштво жена у области визуене
уметности и мултимедије.
Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је подржао два родно одговорна пројекта у области уметничког
стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва у култури у АП Војводини у 2018. години, што
је више од планираног броја пројеката усмерених ка унапређењу садржаја са циљем повећања свести о значају родне
равноправности. Било би корисно када би се известило и о самим резултатима пројекта и ефектима на уметничку
заједницу (или објавио линк где је могуће добити додатне информације).
Шифра
програмске
активности,
односно пројекта
1004

Назив програмске активности односно
пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануардецембар
2018.

%
извршења

Подршка развоју музичког стваралаштва

23.050.000,00

22.954.395,70

99,59

Одговорно лице:

ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Време
трајања
програмске
активности/пројект
а:

/

Опис програмске
активности/
пројекта:

Суфинансирање пројеката у области савременог музичког стваралаштва који се реализују на
територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. Путем јавних конкурса
суфинансирају се: најзначајније манифестације/фестивали, концертна извођења, радионице и
остали пројекти у овој области. Суфинансирање се реализује путем јавних конкурса и на основу
чл. 76 Закона о култури.

Образложење
спровођења
програмске
активности/проје
кта:

У циљу реализације ове програмске активности, Секретаријат је расписао Конкурс за
финансирање-суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области
уметничког стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури у
области – музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) у АП Војводини у 2018. години, који
је трајао од 31. јануара до 03. марта 2018. године.

Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности
Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 1
Број подржаних
родно
одговорних
пројеката

број
подржан
их
(суфинанс
ираних)
пројеката
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Извор
верифи
кације
интерн
а
евиден
ција
Секрета
ријата

Базна
год.

Базна
вр.

2017.

0

Циљна
вр. у
2018.
1

Остварена
вредност
I-XII 2018.
2

Образложење одступања од циљне
вредности:

На основу јавног Конкурса за
финансирање
суфинансирање
програма, пројеката, манифестација и
фестивала у области уметничког
стваралаштва и примењене уметности
као и аматерског стваралаштва у
култури у области – музика

(стваралаштво,
продукција,
интерпретација) у АП Војводини у
2018. години, који је трајао од 31.
јануара до 03. марта 2018. године,
подржана су два пројекта која се могу
сврстати у родно одговорне, а то су:
Центар за социјалну инклузију –
Музичка радионица за особе са
инвалидитетом „Звучни сноп“ и
Удружење „Вера, љубав, нада“ –
Међународни инклузивни фестивал –
„Hearts in harmony“, јeдан више од
планираног за 2018. годину у области
музичког стваралаштва, продукције и
интерпретације.
Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је подржао два родно одговорна пројекта у области уметничког
стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури у области – музика (стваралаштво,
продукција, интерпретација), што је више од планираног броја пројеката усмерених ка унапређењу садржаја са
циљем повећања свести о значају родне равноправности. Било би корисно када би се известило и о самим
резултатима пројекта и ефектима на уметничку заједницу (или објавио линк где је могуће добити додатне
информације).
Шифра
програмске
активности,
односно пројекта

Назив програмске активности односно
пројекта

1005

Подршка развоју сценског стваралаштва –
11.400.000,00
позориште/уметничка игра

Одговорно лице:

ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Време
трајања
програмске
активности/пројект
а:

/

Опис програмске
активности/
пројекта:
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Буџет за
2018. годину

Извршење
јануардецембар
2018.

%
извршења

11.400.000,00

100,00

Суфинансирање пројеката у области сценског стваралаштва и интерпретације (позоришно
стваралаштво и уметничка игра), који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду
међурегионалне сарадње. У том смислу, путем јавних конкурса суфинансирају се: продукција и
извођење драмских, музичких (опера, оперета, мјузикл), луткарских и плесних (балет)
позоришних представа, најзначајније манифестације, фестивали, радионице и остали пројекти у
овој области. Суфинансирање се реализује путем јавних конкурса и на основу чл. 76 Закона о
култури.

Образложење
спровођења
програмске
активности/проје
кта:

У циљу реализације ове програмске активности, Секретаријат је расписао: Конкурс за
финансирање-суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области
уметничког стваралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва у култури у
области – позоришна уметност и уметничка игра (стваралаштво, продукција, интерпретација) у
АП Војводини у 2018. години, који је трајао од 31. јануара до 03. марта 2018. године.

Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верифи
кације
интерн
а
евиден
ција
Секрета
ријата

Базна
год.

Базна
вр.

2017.

0

Циљна
вр. у
2018.
1

Остварена
вредност
I-XII 2018.
0

Образложење одступања од циљне
вредности:

Индикатор 1
Број подржаних
родно
одговорних
пројеката

број
подржан
их
(суфинанс
ираних)
пројеката

Шифра
програмске
активности,
односно пројекта

Назив програмске активности односно
пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануардецембар
2018.

%
извршења

4008

Сајам културе

2.200.000,00

2.200.000,00

100,00

Одговорно лице:

ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Време
пројекта:

2017-2018.

На основу пристиглих пријава на
Конкурс
за
финансирањесуфинансирање програма, пројеката,
манифестација и фестивала у области
уметничког
стваралаштва
и
примењене
уметности
као
и
аматерског стваралаштва у култури у
области – позоришна уметност и
уметничка
игра
(стваралаштво,
продукција, интерпретација) у АП
Војводини у 2018. години, није било
пројеката који се односе на родно
одговорно буџетирање. Препорука је
да се настави са подстицањем
пројеката
који
доприносе
унапређивању родне равноправности,
чији ће квалитет оцењивати стручна
комисија.
Коментар РОБ експерткиња: Слажемо се са препоруком да се настави подстицање пројеката који доприносе
унапређењу родне равноправности, с тим да се додатно уложе напори за информисање и промовисање самог
позива. Овде велику улогу могу да имају поред организација из градова, и сеоске женске организације које би
требало обавестити о овој могућности.
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трајања

Опис програмске
активности/
пројекта:

Културна дешавања до сада су се углавном фокусирала на градове, те је неопходно спровођење
културне политике са аспектом децентрализације. Објављивање конкурса који подразумева
подршку манифестацијама на нивоу локалних самоуправа АП Војводине, под називом „Сајам
културе“ биће подржани пројекти који у суштини представљају сајмове широког културног
спектра у оквиру локалних самоуправа, са акцентом на мање културне средине, окупљају најширу
популацију, имају културно-туристички аспект.

Образложење
спровођења
програмске
активности/
пројекта:

У циљу реализације ове програмске активности, Секретаријат је расписао: Конкурс за подршку
реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2018. години – САЈАМ
КУЛТУРЕ, расписаном у периоду од 31. јануара до 03. марта 2018. године.

Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправности
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верифи
кације
интерн
а
евиден
ција
Секрета
ријата

Базна
год.

Базна
вр.

2017.

0

Циљна
вр. у
2018.
1

Остварена
вредност
I-XII 2018.
0

Образложење одступања од циљне
вредности:

Индикатор 1 Број
подржаних
родно
одговорних
пројеката

број
подржан
их
(суфинанс
ираних)
пројеката

Шифра
програмске
активности,
односно пројекта

Назив програмске активности односно
пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануардецембар
2018.

%
извршења

1204

Систем јавног информисања

358.945.250,00

358.795.250,00

99,96%

Одговорно лице:

ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис програма:

Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања секретаријат прати и утврђује
стање у области јавног информисања и обезбеђује средстава и друге услове за: унапређивање и
подстицање јавног информисања, родну равноправност, заштиту интереса особа са
инвалидитетом ради несметаног остваривања права тих лица у јавном информисању,
остваривање права националних мањина- националних заједница на информисање на
сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета.

Образложење
спровођења
програма:

Покрајински секретаријат је почетком године расписао четири конкурса: за производњу
медијских садржаја на српском и језицима националних мањина, за унапређење
професионалних стандарда, за информисање осетљивих група и за производњу медијских
садржаја на српском језику у земљама у окружењу. Током јула расписана су два конкурса: за
производњу медијских садржаја језицима националних мањина и за информисање осетљивих
група.

На основу пристиглих пријава на
Конкурс за подршку реализацији
манифестација у локалним
самоуправама АП Војводине у 2018.
години – САЈАМ КУЛТУРЕ, није било
пројеката који се односе на родно
одговорно буџетирање
Коментар РОБ експерткиња: Потребно је утврдити зашто се није појавио ниједан пројекат и отклонити баријере ако
постоје. То може бити недовољно знања и/или информација.
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Унапређење квалитета медијских садржаја који доприносе слободи медија, укључујући и унапређење родне
равноправности, подизање медијских стандарда и медијске писмености
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верифи
кације
Интерн
а
евиден
ција
Секрета
ријата

Базна
год.

Базна
вр.

2017.

5

Циљна
вр. у
2018.
5

Остварена
вредност
I-XII 2018.
5

Образложење одступања од циљне
вредности:

Индикатор 1
Број медијских
садржаја
подржаних из
области родне
равноправности

Број

Коментар:

Иако већи број пријављених и подржаних пројеката не мора бити показатељ и бољег квалитета,
он може бити показатељ већег интересовања медијских кућа и продукција за производњу
програма у складу са установљеним критеријумима.

Решењем о расподели средстава
подржана су пет (5), медијска
садржаја из области родне
равноправности, чиме је Секретаријат
испунио задати циљ.

Коментар РОБ експерткиња: Све похвале на рачун успешне реализације конкурса где је циљна и остварена вредност
била 5 подржаних медијских садржаја из области родне равнорпавности. Препорука: Било би корисно анализирати
квалитет тог садржаја. Такође, буџетски корисник се охрабрује да учини доступнм линкове ка тим садржајима за
заинтересоване стране. У самом образложењу могло би да се пружи више информација о броју и врсти пристиглих
пројеката.
Шифра
програмске
активности,
односно пројекта

Назив програмске активности односно
пројекта

Извршење
јануардецембар
2018.

%
извршења

56.400.000,00

56.250.000,00

99,73

1001

Остваривање и унапређивање
интереса у области информисања

Одговорно лице:

ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Време
трајања
програмске
активности/пројект
а:

/

Опис програмске
активности/
пројекта:

јавног

Буџет за
2018. годину

Путем јавног конкурса обезбеђује се део средстава за:
1. реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у
новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују у Аутономној
покрајини Војводини, на српском језику, афирмацију мултикултуралности и развој
интеркултуралности, промовисање европских интеграција, међурегионалне сарадње, родне
равноправности и заштите и унапређење положаја грађана Војводине у статусу
мањине;реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја из
области културе и уметности у ТВ емисијама, на српском језику;
2. реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у
новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују у Аутономној
покрајини Војводини, на језицима националних мањина- националних заједница, афирмацију
мултикултуралности и развој интеркултуралности, промовисање европских интеграција,
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међурегионалне сарадње, родне равноправности и заштите и унапређење положаја грађана
Војводине у статусу мањине;реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења
програмских садржаја из области културе и уметности у ТВ емисијама, на језицима националних
мањина-националних заједница.
Образложење
спровођења
програмске
активности/
пројекта:

Први конкурс, намењен производњи медијских садржаја на српском језику и на језицима
националних мањина расписан је 8. фебруара 2018. године. Други конкурс, намењен
производњи медијских садржаја на језицима националних мањина, расписан је 6. јула 2018.
године.

Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима, укључујући
родну равноправност
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верифи
кације
Интерн
а
евиден
ција
Секрета
ријата

Базна
год.

Базна
вр.

2017.

5

Циљна
вр. у
2018.
5

Остварена
вредност
I-XII 2018.
5

Образложење одступања од циљне
вредности:

Индикатор 1 Број
медијских
садржаја
подржаних из
области родне
равноправности

Број

Коментар:

Овај број подржаних пројеката допринеће афирмацији родне равноправности. Вредност индикатора
утврђен је на годишњем нивоу, због тога у извештајном периоду има одступања.

Решењем о расподели средстава
подржано је пет (5) медијских
садржаја из области родне
равноправности, што одговара циљној
вредности за 2018. годину.

Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је остварио циљани резултат и подржао пет медијских садржаја из
области родне равноправности. Било би корисно анализирати квалитет тог садржаја. Такође буџетски корисник се
охрабрује да учини доступним линкове ка тим садржајима за заинтересоване стране. У самом образложењу могло
би да се пружи више информација.

Покрајински секретаријат за здравство

Назив програма

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануардецембар
2018.

%
извршења

1802

Превентивна здравствена заштита

44.707.364,24

43.985.149,63

98,38%

Одговорно лице:

доц. др Зоран Гојковић

Опис програмске
активности/
пројекта:

Реализација посебни програма здравствене заштите појединих категорија становништва АП
Војводине, односно врста болести које су специфичне за аутономну покрајину, а за које није
донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу и посебан програм из
области јавног здравља за територију АП Војводине, као и израда здравствено васпитних,
едукативних, научно заснованих видео и штампаних материјала.

Шифра
програма
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Благовремена дијагностика и лечење оболелих од појединих врста болести које су специфичне за аутономну
покрајину, односно појединих категорија становништва узимајући у обзир родне карактеристике, старосне, полне и
др.
Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 1
Број жена
обухваћених
посебним
програмима
здравствене
заштите.

Број

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верифи
кације
Извешт
ај о
реализ
ацији
програ
ма

Базна
год.

Базна
вр.

2017.

0

Извор
верифи
кације
Извешт
ај о
реализ
ацији
програ
ма

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
11.000

Остварена
вредност
I-XII 2018.
10.308

Образложење одступања од циљне
вредности:

Циљна
вр. у
2018.
9.000

Остварена
вредност
I-XII 2018.
7.858

Образложење одступања од циљне
вредности:

У односу на циљну вредност,
реализација је 93,71%.

2017 0
Индикатор 2 Број Број
У односу на циљну вредност,
мушкараца
реализација је 87,13%.
обухваћених
посебним
програмима
здравствене
заштите.
Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник није објаснио који су разлози за одступање од планиране циљне
вредности, а то би било значајно утврдити како би могли да се у будућности планирају активности којима ће се
повећати обухват и унапредити планирање.
Шифра
програмске
активности,
односно пројекта

Назив програмске активности односно
пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануардецембар
2018.

%
извршења

1001

Посебни програми здравствене заштите

32.580.455,98

32.463.641,37

99,64%

Одговорно лице:

доц. др Зоран Гојковић

Време
пројекта:

/

трајања

Опис програмске
активности:

Реализација посебних програма здравствене заштите појединих категорија становништва АП
Војводине, односно врсте болести које су специфичне за аутономну покрајину, а за које није
донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу.

Образложење
спровођења
програмске
активности:

Програми које се финансирају су:
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1. ПРОГРАМ УВОЂЕЊА ТРАНСКРАНИЈАЛНЕ МАГНЕТНЕ СТИМУЛАЦИЈЕ – КАО САВРЕМЕНОГ
ТЕРАПИЈСКОГ И ДИЈАГНОСТИЧКОГ МЕТОДА – У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ У АУТОНОМНОЈ
ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ,
2. ПРОГРАМ НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ
ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ,

3. ПРОГРАМ ОЧУВАЊА ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ
ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ,
4. ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ
ОПЛОЂЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ,
5. ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ,
6. ПРОГРАМ РАНОГ ОТКРИВАЊА И ЛЕЧЕЊА КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ,
7. ПРОГРАМ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И
ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ,
8. ПРОГРАМ ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ У ЛЕЧЕЊУ ИСХЕМИЈСКОГ МОЖДАНОГ УДАРА У АУТОНОМНОЈ
ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ И
9. ПРОГРАМ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА И СМАЊЕЊА БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ
ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ.
Рано откривање и лечење оболелих од појединих врста болести које су специфичне за аутономну покрајину,
односно појединих категорија становништва.
Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 1 Број
извршених
прегледа и
анализа код
жена
реализацијом

Број

посебних
програма

Извор
верифи
кације
Извешт
ај о
реализ
ацији
посебн
их
програ
ма

Базна
год.

Базна
вр.

2017.

0

Циљна
вр. у
2018.
11000

Остварена
вредност
I-XII 2018.
10.308

Образложење одступања од циљне
вредности:

У односу на циљну вредност,
реализација је 93,71%.

Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник није објаснио који су разлози за одступање од планиране циљне
вредности иако је ниво остварења далеко већи него када су у питању мушкарци. То би било значајно утврдити, како
би могли да се у будућности планирају активности којима ће се повећати обухват и унапредити планирање.
Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 2
Број извршених
прегледа и
анализа код
мушкараца
реализацијом
посебних
програма

Број
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Извор
верифи
кације
Извешт
ај о
реализ
ацији
посебн
их
програ
ма

Базна
год.

Базна
вр.

2017.

0

Циљна
вр. у
2018.
9000

Остварена
вредност
I-XII 2018.
7.858

Образложење одступања од циљне
вредности:

У односу на циљну вредност,
реализација је 87,13%.

Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник није навео разлоге за одступање, а они су значајни за планирање
као и за унапређење реализације већим обухватом. Препорука: На основу ове године се чини (а требало би
потврдити током више година) да је теже програмима обухватити мушкарце. Решавање овог проблема би могло да
изискује спровођење кампања, које су до сада највише циљале жене, које ће утицати на већи број мушкараца да се
укључе у програме превенције.
Едукованост здравствених радника у реализацији посебних програма здравствене заштите.
Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 1
Број едукованих
докторки
медицине
укључених у
реализацију
посебних
програма

Број

Извор
верифи
кације
Извешт
ај о
реализ
ацији
посебн
их
програ
ма

Базна
год.

Базна
вр.

2017.

0

Циљна
вр. у
2018.
60

Остварена
вредност
I-XII 2018.
114

Образложење одступања од циљне
вредности:

У односу на циљну вредност
значајније је увећана остварена
вредност због велике
заинтересованости докторки
медицине услед вишегодишњег
спровођења посебних програма.

Коментар РОБ експерткиња: Значајно је премашена циљна вредност па је уместо планираних 60 чак 114 прошло
обуке. Нејасно је како је то утицало на средства која су била опредељена за овај програм.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верифи
кације
Извешт
ај о
реализ
ацији
посебн
их
програ
ма

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од циљне
вредности:

2017.
Индикатор 2 Број Број
У односу на циљну вредност
едукованих
значајније је увећана остварена
доктора
вредност због велике
медицине
заинтересованости доктора медицине
укључених у
услед вишегодишњег спровођења
реализацију
посебних програма.
посебних
програма
0
40
83
Коментар РОБ експерткиња: Значајно је премашена циљна вредност па је уместо планираних 40 чак 83 прошло
обуке. Нејасно је како је то утицало на средства која су била опредељена за овај програм.

%
извршења

97.168.679,23

83,29%

Назив програма

1803

Развој квалитета и доступности здравствене
116.670.009,64
заштите

Одговорно лице:

доц. др Зоран Гојковић

Опис програмске
активности/
пројекта:

Обезбеђење услова за бољу кадровску обезбеђеност установа до и више од норматива,
обезбеђење средстава за извршавање обавеза здравствених установа по извршним судским
одлукама и других услова за обезбеђивање вишег стандарда лечења, развој и подизање
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Буџет за
2018. годину

Извршење
јануардецембар
2018.

Шифра
програма

квалитета здравствене заштите кроз сарадњу са удружењима грађана и јачање институционалног
система подршке за жртве насиља.
Боља заштита жена и девојака од сексуалног насиља кроз обезбеђивање унапређене институционалне,
здравствене и психосоцијалне услуге подршке.
Назив индикатора

Индикатор 1 Број
девојака и жена
које су користиле
услуге
предвиђене
пројектом

Једини
ца
мере
Број

Извор
верифик
ације
Извештај
о
реализац
ији
пројекта

Базна
год.

Базна
вр.

2016.

50

Циљна
вр. у
2018.
70

Остварена
вредност
I-XII 2018.
42

Образложење одступања од циљне
вредности:

У односу на циљну вредност дошло је
мањег остварења од пројектованог за
40% будући да је током 2017. године
већи број жена и девојака (58 жена и
девојака у 2017. години) користио
услуге предвиђене пројектом услед
изузетно велике заступљености
питања заштите од насиља у
медијима и јавним гласилима због
доношења Закона о превенцији
насиља у породици.
Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник би требало да појасни образложење, јер није јасно како је дошло до
одступања.
Шифра
програмске
активности,
односно пројекта
4011

Назив програмске активности односно
пројекта

Буџет за
2018. годину

„ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ Снажнији
институционални одговор за родно 19.371.624,42
засновано насиље у АПВ

Извршење
јануардецембар
2018.

%
извршења

15.307.370,00

79,02%

Одговорно лице:

доц. др Зоран Гојковић

Време
пројекта:

Пројекат се реализује од 2016. године. Предвиђено трајање пројекта је три године.

трајања

Опис пројекта:

Образложење
спровођења
пројекта:

Пројектом ће се оснажити институционални систем подршке за жртве насиља, укуључујући
здравствени, психосоцијални и правни аспект пружања помоћи и подршке жртви, унапредиће се
мултисекторска сарадња између здравствених установа, установа социјалне заштите, правосуђа,
полиције и цивилног сектора, и трајно стварање сигурног и безбедног окуружења за све.
Средства у износу од 15.307.370,00 реализована су у 2018. години.

Боља заштита жена и девојака од сексуалног насиља кроз обезбеђивање унапређене унституционалне, здравствене
и психосоцијалне услуге подршке
Назив индикатора
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Једини
ца
мере

Извор
верифик
ације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од циљне
вредности:

Индикатор 1 Број
девојака и жена
које су користиле
услуге предвиђене
програмом

Број

Извештај
о
реализац
ији
пројекта

2016.

У односу на циљну вредност дошло је
мањег остварења од пројектованог за
40% будући да је током 2017. године
већи број жена и девојака (58 жена и
девојака у 2017. години) користио
услуге предвиђене пројектом услед
изузетно велике заступљености
питања заштите од насиља у
медијима и јавним гласилима због
доношења Закона о превенцији
насиља у породици.
50
70
42
Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник би требало да појасни образложење. Није јасно како је дошло до
одступања. Надаље, по престанку пројекта, би било важно пратити да ли ови центри и даље постоје и да ли пружају
услугу као и који је квалитет те услуге.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност
полова

Шифра
програма

Назив програма

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
извршења

0902

Социјална заштита

512.427.401,38

510.007.966,36

99,53

Одговорно
лице:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис
програма:

Подршка грађанима у остваривању права на социјалну заштиту и породично правну заштиту,
финансијска подршка за спровођење Програма унапређења социјалне заштите у АПВ, финансијска
подршка удружењима грађана за програме у области социјалне заштите и заштите лица са
инвалидитетом, финансијска подршка решавању питања избеглих, расељених и прогнаних лица,
финансијска подршка за реализацију јавних овлашћења и програмских активности Црвеног крста
Војводине, финансирање рада индиректних корисника Покрајинског завода за социјалну заштиту и
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад

Образложење
спровођења
програма:

У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене
вредности у складу са планираним. Реализовани пројекти у складу су са постављеним циљевима,
циљним групама ка којима су били усмерени, предвиђеним активностима и планираним буџетима, а
планирани задаци по питању стручног и инспекцијских надзора реализовани изнад планираних
показатеља
У односу на родну компоненту планираног буџета за социјалну заштиту и постављене циљеве који се
односе на подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег
оквира заштите рањивих група и стимулацију породичне реинтеграције утврђено је да се на основу до
сада познатих података који се односе на број пунолетних лица и број дечака и девојчица корисника
услуга породичног смештаја може претпоставити да ће постављени циљеви бити и остварени.
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Напомињемо да је у току постављање нове платформе за прикупљање података дефинисане од стране
надлежног министарства.

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

Јединица
мере

Индикатор 1
Број
пунолетних
корисника
смештених
на
породичном
смештају

Извор
верификације

Базна
год.

Извештај о
раду центара
за социјални
рад који
припрема
Покрајински
завод за
социјалну
заштиту

2016

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Базна година дефинисана је на основу
Извештаја о раду центара за
социјални рад за 2016. годину где је
утврђено да је у 2016. години услуге
породичног смештаја користило 341
пуноплетних корисника.
341

350

345

Образложење
одступања
од
циљне
вредности:

На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за
социјалну заштиту на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може
се видети да је у 2014.години на породичном смештају било 717 лица (372 мушкарца и 345 жена), а
2016. године 660 пунолетних лица (341 мушкарца и 319 жена). У 2017. додини на породичном смештају
било је 654 корисника и корисница односно (330 мушкарца и 324 жена).
На основу изнетог, може се видети да се број пунолетних лица на породичном смештају смањује.
Надаље, ако се упореде подаци везани за домски смештај, може се видети да број пунолетних
корисника који користи услуге смештаја у установи социјалне заштите расте (за 210 нових корисника у
2016 у односу на 2015). Према подацима за 2017. годину број смештених у установама је смањен за
265 лица.
У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а детаљна подаци за 2018.
годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије
АПВ односно тек након постављања нове платформе за прикупљање података од стране установа
социјалне од стране надлежног министарства.

Назив
индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 2
Број
пунолетних
корисница
смештених
на
породичном
смештају

Број

Извештај о
раду центара
за социјални
рад који
припрема
Покрајински
завод за
социјалну
заштиту

2016

319

198

Циљна
вр. у
2018.
325

Остварена
вредност
I-XII 2018.
330

Коментар:

Базна година дефинисана је на основу
Извештаја о раду центара за
социјални рад за 2016. годину где је
утврђено да је у 2016. години услуге
породичног смештаја користило 319
пунолетних корисница

Образложење
одступања
од
циљне
вредности:

На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за
социјалну заштиту на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може
се видети да је у 2014.години на породичном смештају било 717 лица ( 372 мушкарца и 345 жена), а
2016. године 660 пунолетних лица (341 мушкарца и 319 жена). У 2017. додини на породичном смештају
било је 654 корисника и корисница односно (330 мушкарца и 324 жена).
На основу изнетог, може се видети да се број пунолетних лица на породичном смештају смањује.
Надаље, ако се упореде подаци везани за домски смештај, може се видети да број пунолетних
корисника који користи услуге смештаја у установи социјалне заштите расте (за 210 нових корисника у
2016 у односу на 2015). Према подацима за 2017. годину број смештених у установама је смањен за
265 лица.
У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а детаљна подаци за 2018.
годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије
АПВ односно тек након постављања нове платформе за прикупљање података од стране установа
социјалне од стране надлежног министарства.
Коментар РОБ експерткиња: Остварене вредности индикатора су у складу са циљаним вредностима, уз благо
премашену циљну вредност за девојчице (5 девојчица више) и незнатно умањен резултат за дечаке у односу на циљну
вредност (5 дечака мање). Допринос овог индикатора родној равноправности је у јачању родне статистике кроз већу
доступност података о корисницима разврстаних по полу. То је предуслов за израду родне анализе, и мерење и
праћење утицаја финансираних мера и програма на родну равноправност. Истовремено, то је само први корак и важно
је да се увођење родне перспективе у систем социјалне заштите не заустави на нивоу вођења статистика по полу.
Такође, у извештајима Центара за социјални рад потребно је да се прате и остале битне карактеристике које, укрштене
са подацима по полу дају још потпунију и кориснију информацију.
Назив
индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 3
Број дечака
- корисника
услуге
породичног
смештаја

Број

Извештај о
раду центара
за социјални
рад који
припрема
Покрајински
завод за
социјалну
заштиту

2016

1098

Образложење одступања
од циљне вредности:
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Циљна
вр. у
2018.
1110

Остварена
вредност
I-XII 2018.
1111

Коментар:

Базна година је дефинисана на основу
Извештаја о раду центара за социјални
рад за 2016.

На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински
завод за социјалну заштиту,на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са
територије АПВ, може се видети да је у 2014. години на хранитељству било смештено 2108
деце (1044 дечака и 1064 девојчица), 2016. године 2204 деце (1098 дечака и 1106
девојчица), а 2017. године 2288 (дечака 1178 и девојчица 1110). У односу на исказане
податке може се видети благи пораст броја деце на породичном смештају. У односу на
податке који се односе на домски смештај може се видети да се број деце која користе ову
врсту услуга смањује што и јесте планирана тенденција. Број смештених дечака и девојчица
у установама социјалне заштите у 2017. години износио је 258.
У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а детаљна подаци
за 2018. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за
социјални рад са територије АПВ односно тек након постављања нове платформе за
прикупљање података од стране установа социјалне од стране надлежног министарства.

Назив
индикатора

Јединица
мере

Индикатор 4
Број
девојчица корисника
услуге
породичног
смештаја

Број

Базна Базна Циљна Остварена Коментар:
Извор
вр.
вр. у
вредност
верификације год.
2018.

I-XII 2018.

2016

Базна година је дефинисана на основу
Извештаја о раду центара за
социјални рад за 2016. годину

1106

1120

1118

Образложење одступања
од циљне вредности:

На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински
завод за социјалну заштиту,на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са
територије АПВ, може се видети да је у 2014. години на хранитељству било смештено 2108
деце (1044 дечака и 1064 девојчица), 2016. године 2204 деце (1098 дечака и 1106
девојчица), а 2017. године 2288 (дечака 1178 и девојчица 1110). У односу на исказане
податке може се видети благи пораст броја деце на породичном смештају. У односу на
податке који се односе на домски смештај може се видети да се број деце која користе ову
врсту услуга смањује што и јесте планирана тенденција. Број смештених дечака и девојчица
у установама социјалне заштите у 2017. години износио је 258.
У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а детаљна подаци
за 2018. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за
социјални рад са територије АПВ односно тек након постављања нове платформе за
прикупљање података од стране установа социјалне од стране надлежног министарства.
Коментар РОБ експерткиња: Остварени резултати по овом индикатору су у складу са планираним вредностима и у
складу са стратешким усмерењем ка јачању породичног смештаја. У посматраном периоду од 2014. године, у
континуитету је нешто већи број девојчица него дечака на хранитељству. Препорука: Из угла родне равноправности,
било би неопходно да се сагледају и друге карактеристике циљних група (узраст, припадност већинској или
мањинским етничким заједницама, искуство у хранитељској породици и сл.) како би се разумео пун ефекат буџетске
потрошње у овој области. Добро је да постоје подаци разврстани по полу и то представља помак у односу на почетно
стање.
Шифра програмске
активности, односно
пројекта
1015

Одговорно лице:
Време трајања програмске
активности/ пројекта:
Опис
програмске
активности/ пројекта:

Назив програмске активности односно
пројекта

Буџет за
2018. годину

Подршка удружењима за финансирање
пројеката у области социјалне заштите 6.700.000,00
и заштите лица са инвалидитетом

Извршење
јануардецембар
2018.

%
извршења

6.699.999,00

100,00

Предраг Радовић, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за социјалну
политику
2018

На основу расписаног јавног конкурса додељују се финансијска средства удружењима
грађана за реализацију пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са
инвалидитетом
Образложење
спровођења Након расписаног јавног конкурса за доделу 6.700.000,00 динара за социјалну заштиту и
програмске
заштиту лица са инвалидитетом и донетог Решењa о додели средстава по јавном
активности/пројекта
конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са
200

инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и
популаризације пронаталитетне политике у 2018. години број 139-401-1656/2018 од
7.6.2018. године, целокупна планирана средства су расподељена.
У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период
остварене вредности у целости и да су у складу са планираним. Сви пројекти су
реализовани до краја 31.12.2018. године и у складу су са постављеним циљевима,
циљним групама ка којима су били усмерени, предвиђеним активностима и планираним
буџетима.
У односу на родну компоненту планираног буџета за социјалну заштиту и постављене
циљеве који се односе на унапређење положаја жена и мушкараца са инвалидитетом
утврђено је да је постављени циљ у потпуности и остварен, а планирани индикатори
вишеструко премашени из разлога што су одобрени пројекти у највећој мери били
усмерени на пружање саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга путем
информисања, едукације и пружања подршке ОСИ и њиховим породицама. На тај начин
било је могуће обухватити далеко већи број корисника јер су исти у различитом степену
партиципирали у реализацији пројектних активности.
Унапређење положаја жена и мушкараца са инвалидитетом
Назив
индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 1
Број корисника
- особа са
инвалидитетом
којима је
реализацијом
пројеката
обезбеђен неки
вид подршке

број

Извештаји о
реализацији
пројеката

2016

90

Коментар:

Назив
индикатора

Јединица
мере

Индикатор 2
Број корисница
- особа са
инвалидитетом
којима је
реализацијом

Број

201

Циљна
вр. у
2018.
150

Остварена
вредност
I-XII 2018.
778

Образложење одступања од циљне
вредности:

Вредност
реализованог
индикатора значајно је премашила
постављену циљну вредност за
2018. годину из разлога што су
одобрени пројекти у највећој мери
били усмерени на пружање
саветодавно-терапијских
и
социјално-едукативних
услуга
путем информисања, едукације и
пружања подршке ОСИ и њиховим
породицама. На тај начин било је
могуће обухватити далеко већи
број корисника јер су исти у
различитом
степену
партиципирали у реализацији
пројектних активности.

Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења
грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у област социјалне заштите и заштите лица са
инвалидитетом
Извор
Базна Базна Циљна Остварена Образложење одступања од циљне
верификације
год.
вр.
вр. у
вредност
вредности:
2018.
I-XII 2018.
Извештаји о
2016
130
170
1071
Вредност
реализованог
реализацији
индикатора значајно је премашила
пројеката
постављену циљну вредност за

2018. годину из разлога што су
одобрени пројекти у највећој мери
били усмерени на пружање

пројеката
обезбеђен неки
вид подршке

Коментар:

саветодавно-терапијских
и
социјално-едукативних
услуга
путем информисања, едукације и
пружања подршке ОСИ и њиховим
породицама. На тај начин било је
могуће обухватити далеко већи
број корисница јер су исте у
различитом
степену
партиципирале у реализацији
пројектних активности.
Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења
грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у област социјалне заштите и заштите лица са
инвалидитетом

Коментар РОБ експерткиња: Разлике у односу циљаних и остварених вредности указују на потребу да се преиспита
вредност овог индикатора у мерењу остварености намере која је уткана у РОБ циљ. У области социјалне заштите
потребе вишеструко премашују доступна средства за циљне групе обухваћене конкурсом. Подаци о постигнутим
резултатима указују на оријентацију на већи број пројеката мање вредности који нису усмерени на побољшање
квалитета живота корисника, већ су више усмерени на обухват што већег броја корисника и корисница активностима
које не решавају нужно проблеме у вези са доступношћу услуга или приступом услугама. На овај начин, изостају докази
о унапређењу положаја жена и мушкараца са инвалидитетом, што је циљ буџетске потрошње, па је препорука да се
преиспита релевантност индикатора за мерење овог циља.
Шифра програмске
активности, односно
пројекта
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Назив програмске активности односно
пројекта

Буџет за
2018. годину

Подршка раду за спровођење јавних
овлашћења и других планираних 19.985.925,00
активности Црвеног крста Војводине

Одговорно лице:

Бошко Митрашиновић, секретар Црвеног крста Војводине

Време трајања пројекта:

2018

Опис
програмске
активности/ пројекта:

Извршење
јануардецембар
2018.

%
извршења

19.985.925,00

100,00

Црвени крст спроводи програме и активности који произилазе из циљева и задатака
Међународног покрета, а нарочито: развија солидарност међу људима и организује
различите облике међусобне помоћи грађана; заступа, шири и спроводи идеје, основне
принципе и друге хуманитарне вредности Међународног покрета; доноси план и
спроводи програм припреме за деловање у несрећама у сарадњи и уз координацију са
надлежним државним органима; спроводи програме помоћи деци, хендикепираним,
старим и немоћним лицима у сарадњи са донаторима и надлежним државним
органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; организује и
спроводи акције заштите и унапређења стања животне околине и шири знања
становништва о мерама за очување здраве природне средине у циљу заштите и
унапређивања стања животне околине и спречавања настанка нежељених последица;
заступа идеје добровољног рада у корист угрожених лица.
Образложење спровођења • Црвени крст Војводине успева да одржава потребан број едукованих волонтера у
програмске
војвођанским градовима и општинама.
активности/пројекта:
• Хуманитарна помоћи за народне кухиње и социјално угрожене грађане је почела
да стиже у магацин Црвеног крста Војводине почетком јула месеца. Црвени крст
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Војводине је одмах започео дистрибуцију према војвођанским организацијама
Црвеног крста.
• Велики број волонтера чине средњошколци и студенти. Због студија волонтери
одлазе у универзитетске центре, тако да је Црвени крст у обавези да обучава нове
и тиме одржава потребан број обучених волонтера који ће реализовати програме
у организацијама Црвеног крста у градовима и општинама.
Осим дистрибуције хуманитарне помоћи, Црвени крст Војводине је у првој половини
године реализовао активности са минималним одступањем од пројектованих
индикатора.
Општа напомена у вези родног аспекта: Црвени крст је организација чији члан може
да буде свако (Принцип ДОБРОВОЉНОСТ) ко поштује Основне принципе и Сататут
Организације. У односу на принцип НЕПРИСТРАСНОСТ, Црвени крст не чини никакву
дискриминацију и то се не односи само на оне људе којима помаже или их штити.
Недискриминација је одбијање да се међу људима прави разлика према биолошким и
социолошким обележјима појединаца, односно само зато што припадају одређеној
категорији.
У односу на родну компоненту планираног буџета за подршку раду за спровођење
овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине и постављене
циљеве који се односе на очувања здравља становништва, спасавање живота и
ублажавање последица повређивања кроз реализацију активности у оквиру прве
помоћи и дефинисани као број обучених чланова екипа прве помоћи, предавача прве
помоћи, едукованих волонтера и волонтерки, едукатора и чланова тима за деловање у
несрећама утврђено је да су постављени циљеви и остварени.
Очување здравља становништва, спасавање живота и ублажавање последица повређивања кроз реализацију
активности у оквиру прве помоћи
Назив
индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 1
Број обучених
жена, чланова
екипа прве
помоћи, који
учествују на
покрајинском
такмичењу у
пружању прве
помоћи

Број

Извештај о
раду Црвеног
крста
Војводине

2017.

250

Коментар:
Назив
индикатора

Индикатор 2
Број обучених
мушкараца ,
чланова екипа
прве помоћи,
који учествују
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Циљна
вр. у
2018.
250

Остварена
вредност
I-XII 2018.
273

Образложење одступања од циљне
вредности:

Циљна вредност овог индикатора
је премашена зато што је у екипама
прве помоћи из организација
Црвеног крста из војвођанских
градова и општина, које су се
квалификовале за покрајинско
такмичење у пружању прве
помоћи, било више жена.

Такмичење у пружању прве помоћи је ове године реализовано 02. јуна у Ковину.
Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Број

Извештај о
раду Црвеног
крста
Војводине

2017.

Базна
вр.

250

Циљна
вр. у
2018.

250

Остварена
вредност
I-XII 2018.
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Образложење одступања од циљне
вредности:

Циљна вредност је мања зато што
је у екипама прве помоћи
организација Црвеног крста из
војвођанских градова и општина,
које су се квалификовале за
покрајинско такмичење у пружању

на
покрајинском
такмичењу у
пружању прве
помоћи

прве помоћи,
мушкараца.

Коментар:

било

је

мање

Такмичење у пружању прве помоћи је ове године реализовано 02. јуна у Ковину.

Коментар РОБ експерткиња: Сврха овог индикатора је да допринесе успостављању статистике која је доступна по
полу. У односу на циљане вредности индикатора, остварена вредност је мања за 23 мушкарца, а већа за 23 жене.
Буџетски корисник нема директног утицаја на ове вредности, јер оне зависе од тимова које градови и општине шаљу
на такмичења и коју се даље квалификују за покрајинско такмичење. У том конктексту, расподела по полу је прилично
балансирана.
Назив
индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 3
Број обучених
жена,
предавача
прве помоћи,
који реализују
обуке прве
помоћи

Број

Извештај о
раду Црвеног
крста
Војводине

2017.

23

Коментар:

Циљна
вр. у
2018.
15

Остварена
вредност
I-XII 2018.
20

Образложење одступања од циљне
вредности:

Организације Црвеног крста су
исказале већу потребу за обуку
предавача.

Организације Црвеног крста обавештавају Црвени крст Војводине о потребном броју обучених
волонтера и достављају податке о полазницима.

Назив
индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Индикатор 4
Број обучених
мушкараца
предавача
прве помоћи,
који реализују
обуке прве
помоћи

Број

Извештај о
раду Црвеног
крста
Војводине

2017.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од циљне
вредности:

Исказана је потреба за већим
бројем обучених предавача.

Организације Црвеног крста обавештавају Црвени крст Војводине о потребном броју обучених
волонтера и достављају податке о полазницима.

Коментар:

Коментар РОБ експерткиња: Број обучених предавача значајно је увећан у односу на циљане вредности за оба пола.
Жена има 20 у односу на предвиђених 15, а мушкараца 17 у односу на планираних 10. У образложењу одступања
наведено је да је разлог томе увећана потреба, али није даље објашњено о каквој се потреби ради и због чега је
увећана. Овај индикатор доприноси доступности статистике која је разврстана по полу.
Подизање свести, посебно код младих жена и мушкараца о неопходности усвајања и примене здравих стилова
живота, промоцији хуманитаних вредности, добровољном давалаштву крви и ангажовања у социјалним и другим
програмима
Назив
индикатора
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Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од циљне
вредности:

Индикатор 1
Број
едукованих
волонтерки у
области
унапређења и
очувања
здравља,
добровољног
давалаштва
крви,
промоцији
хуманитарних
вредности,
социјалних и
других
програма

Број

Коментар:

Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама достављају Црвеном крсту Војводине
податке о заинтересованим полазницима за сваку обуку, а Црвени крст Војводине у складу са тим организује
обуке.
Јединица Извор
Базна Базна Циљна Остварена Образложење одступања од циљне
мере
верификације
год.
вр.
вр. у
вредност
вредности:
2018.
I-XII 2018.
Број
Извештај о
2017. 200
150
153
Број обучених
раду Црвеног
волонтера/волонтерки и динамика
крста
организовања обука зависи од
Војводине
потреба и захтева организација

Назив
индикатора

Индикатор 2
Број
едукованих
волонтера у
области
унапређења и
очувања
здравља,
добровољног
давалаштва
крви,
промоцији
хуманитарних
вредности,
социјалних и
других
програма.
Коментар:

Извештај о
раду Црвеног
крста
Војводине

2017.

236

150

145

Број обучених
волонтера/волонтерки и динамика
организовања обука зависи од
потреба и захтева организација
Црвеног крста у војвођанским
градовима и општинама.

Црвеног крста у војвођанским
градовима и општинама.

Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама достављају Црвеном крсту Војводине
податке о заинтересованим полазницима за сваку обуку, а Црвени крст Војводине у складу са тим организује
обуке.

Коментар РОБ експерткиња: Број обучених волонтерки и волонтера у извештајном периоду је приближан
пројектованој жељеној вредности. Међутим, није јасно који је број волонтера и волонтерки потребан да би се
остварила намера у вези са подизањем свести, посебно код младих жена и мушкараца о неопходности усвајања и
примене здравих стилова живота, промоцији хуманитаних вредности, добровољном давалаштву крви и ангажовања
у социјалним и другим програмима. У поређењу са базним вредностима, циљане и остварене вредности
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представљају смањење. Зато је важно да се у коментарима назначи уколико је циљ подфинансиран. Такође је нејасно
да ли је остварена намера да се посебно укључе младе жене и мушкарци, јер подаци о старосним групама нису
доступни у коментарима. Најзад, веза између доступних обука и усвајања и промовисања здравих стилова живота
или хуманитарних вредности можда би могла бити унапређена увођењем додатних индикатора. Из угла родне
равноправности, могуће је да се посебно обрати пажња на вредности као што су неискриминација и равноправност
или подела неплаћеног рада, као део предметних обука4.
Назив
индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Индикатор 3
Број
едукованих
жена,
едукатора, за
даљу
едукацију
волонтера

Број

Извештај о
раду Црвеног
крста
Војводине

2017.

Коментар:

Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама достављају Црвеном крсту Војводине
податке о полазницима који су заинтересовани и испуњавају предуслове за овакву врсту обуке (претходне
обуке, искуство у презентовању материје и у реализацији радионица). У складу са овим захтевима организују
се обуке.
Јединица Извор
Базна Базна Циљна Остварена Образложење одступања од циљне
мере
верификације
год.
вр.
вр. у
вредност
вредности:
2018.
I-XII 2018.
Број
Извештај о
2017. 110
100
102
Поједине организације Црвеног
раду Црвеног
крста су исказале потребу за нешто
крста
већим бројем обучених
Војводине
едукатора/едукаторки, у односу на

Назив
индикатора

Индикатор 4
Број
едукованих
мушкараца,
едукатора, за
даљу
едукацију
волонтера
Коментар:

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од циљне
вредности:

Поједине организације Црвеног
крста су исказале потребу за нешто
већим бројем обучених
едукатора/едукаторки, у односу на
пројектовану циљну вредност за
2018. годину

пројектовану циљну вредност за
2018. годину.

Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама достављају Црвеном крсту Војводине
податке о полазницима који су заинтересовани и испуњавају предуслове за овакву врсту обуке (претходне
обуке, искуство у презентовању материје и у реализацији радионица). У складу са овим захтевима организују
се обуке.

Коментар РОБ експерткиња: Тежи се паритету у броју едукатора и тај је резултат постигнут, уз 2% и 10%
премашености циљаних вредности за мушкарце и за жене едуковане едукаторе. Препорука: У будућности, вредело
би да се размотри увођење индикатора који би мерио усклађеност садржаја обуке са принципима родне
равноправности и недисркиминације. На тај начин би се још боље искористила прилика за позитиван допринос
родној равноправности у области деловања Црвеног крста.
Обезбеђивање помоћи грађанима који се нађу у ситуацији социјалне угрожености
Назив
индикатора

4

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од циљне
вредности:

https://www.who.int/gender/about/about_gwh_20100526.pdf и https://eurohealthnet.eu/media/news-releases/impact-genderinequality-health
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Индикатор 1
Број ново
обучених
чланова
тимова - жена
за деловање у
несрећама

Број

Извештај о
раду Црвеног
крста
Војводине

Коментар:

Циљна вредност је остварена.

Назив
индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

2017.

17

10

10

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од циљне
вредности:

Број
Извештај о
2017.
Индикатор 2
Неке од позваних организација
раду
Црвеног
Број ново
Црвеног крста су исказале потребу
крста
обучених
за већим бројем обучених чланова
Војводине
чланова
тима и у складу са тим
тимова реализована је обука.
мушкараца за
деловање у
несрећама
20
15
19
Коментар РОБ експерткиња: У односу на базне вредности, број жена ново обучених чланова тимова за деловање у
несрећама пада драстично, чак за 58%, док број мушкараца остаје на сличном нивоу, умањен за 1 особу, а увећан за
4 у односу на циљну вредност. Није дато образложење за ову разлику у учешћу жена и мушкараца. Препорука:
Приликом будућих интервенција, требало би да се има у виду Сендаи оквир5 који инсистира на укључивању свих
заинтересованих страна у деловање у несрећама. Из угла родне равноправности и недискриминације, важно је и у
којој су мери активности у вези са превенцијом несрећа, као и припреме за реаговање у несрећама оснажујуће и
инклузивне, колико су поступци и процедуре приступачни за жене и мушкарце различитих година и различитог
здравственог и имовинског статуса. Укључивање различитих организација цивилног друштва је такође препоручен
пут успешног деловања у заједници. Ово су предлози праваца у којима је могуће да се унапреде индикатори и повећа
допринос родној равноправности.
Шифра програмске
активности, односно
пројекта
1017
Одговорно лице:

Назив програмске активности односно
пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануардецембар
2018.

%
извршења

Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним
96.580.000,00
96.580.000,00
100,00
лицима
Душко Ћутило , Директор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељрним
лицима

Време трајања пројекта:

2018

Опис
програмске
активности/ пројекта:

У оквиру својих активности Фонд за пружање помоћи избеглим, расељеним и
прогнаним лицима реализује програме усмерене на стамбено збрињавање корисника
који живе као подстанари или у неадекватним условима становања путем помоћи у
откупу сеоских кућа и доделе грађевинског материјала. Такође, Фонд подржава процес
повратка у место претходног пребивалишта путем доделе пакета с неопходним
покућством, пољопривредном механизацијом, алатом и опремом те предлаже

5
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надлежним органима мере усмерене на трајну и одрживу интеграцију и повратак. Фонд
подржава програме економског оснаживања путем доделе механизације, алата и
опреме, покреће и подржава активности усмерене на повећање запослености као и
пружање материјалне помоћи посебно угроженим групама. Исто тако, Фонд иницира и
реализује програме информисања и правне помоћи, те предлаже и подржава научну,
културну и просветну сарадњу у повратничким срединама, као и међу избеглицама које
се интегришу у друштво у Војводини.
Образложење спровођења У 2018. години реализовани су планирани програми економског оснаживања
програмске
избегличких и расељеничких породица у Војводини и њиховог стамбеног збрињавања,
активности/пројекта:
те пружања правне и једнократне новчане помоћи студентима и ученицима. Први пут је
реализован јавни позив за доделу средстава за доходовне активности жена из
избегличких и расељеничких породица. Такође, први пут је реализован посебан пројекат
пружања помоћи власницима некретнина у Федерацији Босне и Херцеговине који,
према тамошњим новим законима, морају да пријаве имовину на коју полажу право
пошто ће у супротном, уколико се не региструју као власници, иста бити проглашена
државном својином. Реализован је редовни програм посета „иди-види“ Хрватској и,
први пут, Босни и Херцеговини , у оквиру којег избеглице из тих република бивше
Југославије бесплатно путују у општину из које су избегли у циљу решавања питања из
области статусних, имовинских, радних и других права, прибављања докумената и сл.
На основу анализе потреба корисника, промењен је концепт програма доделе помоћи у
грађевинском материјалу тако што је повећана просечну вредност „пакета“ с
материјалом. Показало се, наиме, да програм помоћи за побољшање услова становања,
у којем је максимална вредност додељеног материјала износила 1.500 евра у највећем
броју случајева не задовољава потребе корисника те да се на тај начин не решава трајно
њихово стамбено питање. Због тога је повећана просечна вредност „пакета“ и тиме
програм усклађен и са политиком Комесаријата за избеглице и миграције, који је из
истих разлога у међувремену такође одустао од концепта доделе грађевинског
материјала мање вредности. Са повећањем вредности додељеног материјала, а при
истим расположивим средствима, смањује се број корисника али се зато значајно
повећава квалитет и трајност решења стамбеног питања најугроженијих избегличких и
расељеничких породица.
Програм стамбеног збрињавања настављен је и путем пројекта доделе средстава за
откуп сеоских домаћинстава, такође по новом концепту. Због раста цена некретнина на
тржишту, досадашња помоћ (7.000 евра у динарској противвредности) више није
довољна за куповину кућа која би задовољавале основне санитарно-техничке услове, па
су средства која су додељена по кориснику повећана на милион динара. То је смањило
број корисника у односу на првобитно планирани, али ће обезбедити већи квалитет и
трајност решења њиховог стамбеног питања.
У 2018. години реализован је програм подршке пројектима за подстицање научне,
просветне и културне размене у повратничким срединама и осталих активности
предвиђених Програмом рада за 2018. годину. У складу са одлукама Покрајинске владе,
набављено је санитетско возило које је донирано општини Сребреница у БиХ, те започет
програм помоћи повратницима на Косово и Метохију у виду пољопривредне
механизације који ће бити окончан у 2019. години.
У односу на родну компоненту планираног буџета за помоћ избеглим, прогнаним и
расељеним лицима и постављене циљеве који се односе на корисника/корисница
програма економског оснаживања утврђено је да су постављени циљеви и остварени.
Обезбеђивање услова за економску самосталност
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Назив
индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 1
Број нових
корисница
програма
економског
оснаживања

Број
корисница
којим је
додељена
помоћ

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

2017

32

Коментар:

Назив
индикатора

Јединица
мере

Индикатор 2
Број нових
корисника
програма
економског
оснаживања

Број свих
корисника
којим је
додељена
помоћ у
оквиру
програма
економског
оснаживања

Циљна
вр. у
2018.
40

Остварена
вредност
I-XII 2018.
36

Образложење одступања од циљне
вредности:

У
извештајном
периоду
спроводена су два јавна позива за
економско
оснаживање
избегличких
и
расељеничких
породица у оквиру којих је
додељена помоћ за 36 кориснице
које су поднеле пријаву и уредну
документацију. Један од два
поменута јавна позива се односио
искључиво на жене и у оквиру тог
програма помоћ су добиле 23
кориснице

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у оквиру својих
надлежности врши набавку опреме, машина и алата за различите производе, занатске и услужне
делатности избегличких и расељеничких породица.
Извор
Базна Базна Циљна Остварена Коментар:
верификације
год.
вр.
вр. у
вредност
2018.
I-XII 2018.
Извештај о
2017
78
70
75
Фонд за пружање помоћи
раду Фонда за
избеглим, прогнаним и расељеним
пружање
лицима у оквиру својих
помоћи
надлежности врши набавку
избеглим,
опреме, машина и алата за
расељеним и
различите производе, занатске и
прогнаним
услужне делатности избегличких и
лицима

расељеничких породица.
Коментар РОБ експерткиња: Овај буџетски корисник се истиче квалитетом образложења спровођења ПА. Из тог
сажетог, а информативног текста, јасно се види да је у финансиране активности уграђена и родна компонента кроз
јавни позив за доделу средстава за доходовне активности жена из избегличких и расељеничких породица, праћење
статистике о корисницима по полу, као и кроз учење на основу праћења имплементације претходно одобрених мера
и програма. РОБ-у доприносе два јавна позива за економско оснаживање избегличких и расељеничких породица у
оквиру којих је додељена помоћ за 36 корисница, од којих се један позив односио искључиво на жене, а којим је
обухваћено још 23 кориснице. Ипак, постоји одступање у односу на циљну вредност, што је штета јер потреба није
задовољена, па је важно да се утврди шта је разлог за немогућност да се одобрена средства у потпуности искористе.
У образложењима се помиње да је подршка одобрена оним женама које су поднеле пријаву и уредну документацију.
Уколико је капацитет за припрему уредне документације неадекватан и представља препреку у приступу за жене,
било би добро да се у будућности планирају активности које би допринеле да се ова препрека отклони, а учешће
жена повећа.
Шифра програмске активности,
односно пројекта
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Назив програмске активности
односно пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
изврше
ња

4031

Саветодавно терапијске услуге
за децу на хранитељству
1.200.000,00
центра за породични смештај и
усвојење у 2018. години

Одговорно лице:

ИВАНА КОПРИВИЦА

Време трајања пројекта:

10 месеци

Опис
програмске
пројекта:

активности/

1.198.548,54

99,88

Програм „Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за
породични смештај и усвојење“ усмерен је ка развоју свеобухватнијих услуга
породичног смештаја на територији града Новог Сада и садржи четири групе
активности које као целина доприносе развоју услуге породичног смештаја. Прву
групу активности чине услуге намењене оснаживању деце којa су смештенa у
хранитељске породице. Предвиђена је индивидуална психолошко-педагошка
(саветодавно-терапијска и социо-едукативна) подршка деци у превазилажењу
развојних одступања условљених депривирајућим условима живота пре уласка
у хранитељску породицу. Услуге су намењене посебно осетљивим узрасноразвојним категоријама: деци предшколског узраста и деци раног школског
узраста. Друга група активности се односи на јачање компетенција хранитеља
кроз социо-едукативне садржаје и обуке којима ће се хранитељи додатно
оснажити да одговоре спцифичним захтевима хранитељске улоге. Законски
оквир налаже ванинституционално збрињавање деце узраста 0-3 године.
Актуелно, сва деца са територије Града Новог Сада ове узрасне доби се смештају
у хранитељске породице. Између осталих, активности су умерене на адекватну
припрему и подршку хранитељским породицама спремним за ургентни прихват
ове категорије деце. Трећу групу активности чине оне које су усмерене на јачање
компетенција професионалаца у ЦПСУ НС кроз додатне обуке и тренинге.
Четврта група активности усмерена је на кампању популаризације
хранитељства.
Образложење
спровођења Програмске активности су спроведене у складу са планирам, није било
програмске активности/пројекта:
значајнијих одступања. Програм „Саветодавно терапијске услуге за децу на
хранитељству Центра за породични смештај и усвојење“ је био усмерен ка
развоју свеобухватнијих услуга породичног смештаја на територији Града Новог
Сада и садржао је четири групе активности које су као целина доприносиле
развоју услуге породичног смештаја. Прву групу активности чинеле су услуге
намењене оснаживању деце којa су смештенa у хранитељске породице.
Пружана је индивидуална саветодавно-терапијска и социо-едукативна подршка
деци у превазилажењу развојних одступања условљених депривирајућим
условима живота пре уласка у хранитељску породицу. Подршка је пружана
посебно осетљивим узрасно-развојним категоријама: деци раног узраста и деци
са сметњама у развоју. Услуге су пружане за укупно 21 дете на смештају. Друга
група активности се односила на јачање компетенција хранитеља кроз социоедукативне садржаје и обуке којима су се хранитељи додатно оснаживали да
одговоре спeцифичним захтевима хранитељске улоге. Реализовано је осам
радионица, којима је укупно присуствовало 150 учесника. Законски оквир
налаже ванинституционално збрињавање деце узраста 0-3 године. У
извештајном периоду сва деца са територије Града Новог Сада ове узрасне доби
која су имала потребу за збрињавањем ван својих билошких породица смештана
су у хранитељске породице. Реализована је специјализована обука усмерена на
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адекватну припрему хранитељских породица за ургентни прихват ове категорије
деце. Обуку је завршило 16 представника хранитељских породица. Трећу групу
активности чиниле су активности усмерене на јачање компетенција
професионалаца у ЦПСУ НС. У овој групи активности рађено је на јачању
компетенција професионалаца у Центру за породични смештај и усвојење Нови
Сад кроз додатне обуке и тренинге које је похађало 8 стручних радника. Четврта
група активности била је усмерена је на спровођење кампање популаризације
хранитељства „Отворите срце – постаните хранитељ“ у оквиру које су израђена
3 промотивна филма, дистрибуирана путем различитих медија, што је
резултирало већим бројем захтева за бављење хранитељством.
Оснаживање деце смештене у хранитељске продице
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Индикатор 1 Број
девојчица на
хранитељству које ће
користити саветодавнотерапијске и социоедукативне услуге у
заједници са циљем
њиховог оснаживања

Број

Листа
присуства,
извештаји

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Индикатор 2 Број дечака Број
на хранитељству које ће
користити саветодавнотерапијске и социоедукативне услуге у
заједници са циљем
њиховог оснаживања

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
10

Остварена
вредност
I-XII 2018.
11

Образложење
одступања од циљне
вредности:

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Образложење
одступања од циљне
вредности:

-

10

Остварен
а
вредност
I-XII 2018.
10

-

Базна
год.

Листа
присуства,
извештаји

Коментар РОБ експерткиња: Како нема одступања од планираних резултата за дечаке, а одступање за девојчице
односи се на 1 више од планираног броја, буџетски корисник нема обавезу да даје образложење одступања.
Препорука: Из угла интегрисања родне равноправности у делокруг рада и приказивања РОБ у буџету, можда је могуће
да се додатно и посебно истакну активности и мере које су намењене јачању капацитета девојчица и дечака на
хранитељству за сексуално и репродуктвино здравље, као и јачање професионалаца у систему за комуникацију са
девојчицама и дечацима у вези са сексуалним и репродуктивним здрављем.
Подизање компетенција хранитељских породица
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Индикатор 1 Број
представница
хранитељских породица
које ће користити

Број

Листа
присуства,
фотографије,
извештаји
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Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
60

Остварена
вредност
I-XII 2018.
150

Образложење
одступања од циљне
вредности:

До одступања је
дошло услед
повећаног
интерсовања

саветодавно-терапијске
и социо-едукативне
услуге у заједници са
циљем подизања
компетенција за
подршку деци
Назив индикатора

представница
хрaнитељских
породица за
пројектне
активности.

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
30

Остварена
вредност
I-XII 2018.
11

Образложење
одступања од циљне
вредности:

Број
Листа
Индикатор 2
До одступања је
присуства,
Број представница
дошло услед мањег
фотографије,
хранитељских породица
интерсовања
извештаји
које ће користити
представника
саветодавно-терапијске
хрaнитељских
и социо-едукативне
породица за
услуге у заједници са
активности
циљем подизања
реализоване
компетенција за
пројектом
подршку деци
Коментар РОБ експерткиња: За овај индикатор недостају базне вредности. Одступања од циљних вредности су
значајна, како за жене, тако и за мушкарце. У групи жена, остварена вредност индикатора је 150 жена, а планирана
вредност је 60 жена. Иако је заинтересованост која је већа од планиране добра вест, она истовремено указује на
неадекватну процену. Било би неопходно да се у таквим случајевима предложи ревидирана концепција, односно
препоруке за даљи рад. У односу на мушкарце, циљана вредност је више него дупло већа (30) од остваране (11).
Очигледно је да је неопходно да се уложи додатни напор како би се привукао већи број представника хранитељских
породица да користе саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем подизања
компетенција за подршку деци. Уколико само жене буду укључене у ову активност, велике су шансе да подршка деци
не буде адекватна јер је потребно да и жене и мушкарци раде на развоју компетенција. Најзад, вероватно је дошло
до грешке у уносу података јер је исти индикатор два пута поновљен у женском полу. Коментар је писан као да се
други индикатор односи на мушкарце.

Шифра
програма
0903
Одговорно
лице:
Опис
програма:

Образложење
спровођења
програма:
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Назив програма

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
извршења

Породично-правна заштита грађана

648.476.818,86

643.215.852,75

99,19

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Програмом демографског развоја дефинише се целовита и кохерентна политика АПВ према
фертилитету становништва односно финансирају се мере којима би се зауставили односно успорили
процеси недовољног рађања, негативаног природног прираштаја, депопулације, пораст удела старих
лица у структури становништва и све раширенији самачки живот на територији АПВ.
У односу на постављене циљеве може се закључити да је на њихову реализацију утицало доношење
нових републичких прописа након чега је Покрајинска влада једну меру редефинисала (на новчану
помоћ породицама у којима се роди треће дете), донела нове мере (Одлука о образовању Буџетског
фонда за пронаталитетну популациону политику АПВ и Одлука о додели бесповратних средстава

породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања), а Покрајинска
скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицинско потпомогнуто оплођење
за друго, треће и свако наредно дете је примењивана у континуитету.
У складу са тим у 2018. години најзначајнији резултати су остварени у погледу примене Покрајинска
скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицинско потпомогнуто оплођење
за друго, треће и свако наредно дете која примењивана у континуитету и где су планирани индикатори
реализовани далеко изнад планираних што указује на значај ове мере.
У односу на родну компоненту планираног буџета за породично правну заштиту грађана и постављене
циљеве који се односе на борбу против стерилитета кроз дефинисане индикаторе око броја парова
којима су обезбеђена средства за суфинансирање БМПО утврђено је да су постављени циљеви и
остварени.
Борба против стерилитета
Назив индикатора

Јединица
мере

Базна
год.

Број

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
120

Остварена
вредност
I-XII 2018.
125

Образложење
одступања од циљне
вредности:

Број решења о
2017
138
Обзиром на већи
утврђивању
број парова који су
права на
конкурисали за
суфинансирање
суфинансирање
трошкова за
БМПО планиран
БМПО за дурго
индикатор је био
треће и свако
већи у односу на
наредно дете
планирано.
које доноси
Секретаријат
Исплата се реализује у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о праву на суфинансирање трошкова за
биомедицинско потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете која је ступила на снагу 5.11.2014.
године

Индикатор 1 Број парова
којима су обезбеђена
средства за
финансирање поступка
БМПО

Коментар:

Извор
верификације

Коментар РОБ експерткиња: Овај индикатор је остварио вредност која премашује циљну вредност, али одступање
није значајно. Образложење указује на покушај да се одговори на тражњу, што је добро. БМПО за прво дете финансира
се на нивоу Републике. Препорука: Са становишта једнакости у приступу, било би корисно да образложење садржи и
информацију о укупној тражњи у извештајном периоду, односно о адекватности средстава која су алоцирана за ову
намену.
Шифра програмске
активности, односно
пројекта
1005

Одговорно лице:
Време
трајања
програмске активности/
пројекта:
Опис
програмске
активности/ пројекта:
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Назив програмске активности односно
пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
изврше
ња

Подршка породицама за подстицај
598.000.000,00
597.643.521,36
99,94
рађања
Светлана Селаковић, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и
равноправност полова
2018
Програмом демографског развоја дефинише се целовита и кохерентна политика АПВ према
фертилитету становништва односно финансирају се мере којима би се зауставили односно
успорили процеси недовољног рађања, негативаног природног прираштаја, депопулације,
пораст удела старих лица у структури становништва и све раширенији самачки живот на
територији АПВ. У том смислу донете су: Одлука о остваривању новчане помоћи породици у

којој се роди треће дете и Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање
трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете.
На основу њих Покрајинска влада почетком године доноси Решење о висини помоћи, а
Секретаријат расписује јавне огласе за њихово спровођење.
Образложење
У односу на постављене циљеве може се закључити да је на њихову реализацију утицало
спровођења програмске доношење нових републичких прописа након чега је Покрајинска влада једну меру
активности/пројекта: редефинисала (на новчану помоћ породицама у којима се роди треће дете), донела нове
мере (Одлука о образовању Буџетског фонда за пронаталитетну популациону политику АПВ
и Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто
дете за решавање стамбеног питања), а Покрајинска скупштинска одлука о праву на
суфинансирање трошкова за биомедицинско потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако
наредно дете је примењивана у континуитету.
У складу са тим у 2018. години најзначајнији резултати су остварени у погледу примене
Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицинско
потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете која примењивана у
континуитету и где су планирани индикатори реализовани далеко изнад планираних што
указује на значај ове мере.
У односу на родну компоненту планираног буџета за породично правну заштиту грађана и
постављене циљеве који се односе на активни приступ проблемима неплодноссти кроз
дефинисане индикаторе око броја парова којима су обезбеђена средства за суфинансирање
БМПО утврђено је да су постављени циљеви и остварени.
Активни приступ решавању последица проблема неплодности
Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 1 Број
парова којима су
обезбеђена средства
за суфинансирање
поступка БМПО

број

Коментар:

Извор верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
120

Остварена
вредност
I-XII 2018.
125

Образложење
одступања од циљне
вредности:

Извештај о
2017
138
Обзиром на све
реализацији
већу
Покрајинске
заинтересованост
скупштинске одлуке о
па самим тим и
праву на
већи број парова
суфинансирање
који су конкурисали
трошкова за
за суфинансирање
биомедицинско
БМПО планиран
потпомогнуто
индикатор је био
оплођење за друго,
већи у односу на
треће и свако
наредно дете
планирано
(„Сл.лист АПВ“ бр.
42/2014) која је
ступила на снагу
5.11.2014. године
Ово право парови остварују у складу са Покрајинском скупштинска одлука о праву на суфинансирање
трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете ("Сл. лист
АПВ" бр. 42/2014 и 69/2016 )

Коментар РОБ експерткиња: Овај индикатор остварио је вредност која премашује циљну вредност, али одступање
није значајно. Образложење указује на покушај да се одговори на тражњу, што је добро. БМПО за прво дете финансира
се на нивоу Републике. Препорука: Са становишта једнакости у приступу, било би корисно да образложење садржи и
информацију о укупној тражњи у извештајном периоду, односно о адекватности средстава која су алоцирана за ову
намену.
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Шифра
програма

Назив програма

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
извршења

0904

Борачко-инвалидска заштита

16.230.846,11

15.604.275,68

96,14

Одговорно
лице:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Вођење управног поступка и спровођење осталих радњи и активности у циљу побољшања положаја по
питању остваривања права корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата.
Подршка удружењима у области борачко инвалидске заштите у циљу побољшања положаја корисника
У односу на планиране циљеве и индикаторе остварене вредности су у складу са планираним.
Образложење У односу на родну компоненту планираног буџета за борачко инвалидску заштиту и постављене
циљеве који се односе на успостављање ефикасније заштите корисника борачко инвалидске заштите
спровођења
утврђено је да се на основу исказаних података који се односе на број лица корисника борачко
програма:
инвалидске заштите мањи од планираног обзиром настопу морталитета и старосну структуру
корисника права.
Успостављање ефикасније заштите корисника борачко инвалидске заштите
Опис
програма:

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Индикатор 1 број
мушкараца корисника борачко
инвалидске заштите

Број

Извештај
општинских
служби и
листинг
корисника
поштанске
штедионице

2017

Коментар:

Назив индикатора

Индикатор 2 број
жена - корисника
борачко инвалидске
заштите

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од
циљне вредности:

Законима којима је
регулисано остваривање
права корисника борачко
инвалидске заштите и
заштите цивилних инвалида
рата, обим права, као и
износи који се исплаћују за
остварена права исти су за
мушкарце и жене. На
смањење броја корисника у
великој мери утиче стопа
морталитета обзиром на
њихову старосну структуру.

4570
5000
4850
На полну структуру у области успостављања ефикасније заштите која је регулисана Законом у области
борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата није могуће утицати, јер на њу утиче
број поднетих захтева за остваривање права, а сви захтеви решавају се у складу са законом ( ЗУП).
Јединица Извор
Базна Базна Циљна Остварена Образложење одступања од
мере
верификације год.
вр.
вр. у
вредност
циљне вредности:
2018.
I-XII 2018.
Број
Извештај
2017
4880
5000
4800
Законима којима је
општинских
регулисано остваривање
служби и
права корисника борачко
листинг
инвалидске заштите и
корисника
заштите цивилних инвалида
поштанске
рата, обим права, као и
штедионице

износи који се исплаћују за
остварена права исти су за
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мушкарце и жене. На
смањење броја корисника у
великој мери утиче стопа
морталитета обзиром на
њихову старосну структуру
Коментар:

На полну структуру у области успостављања ефикасније заштите која је регулисана Законом у области
борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата није могуће утицати , јер на њу утиче
број поднетих захтева за остваривање права , а сви захтеви решавају се у складу са законом ( ЗУП).

Коментар РОБ експерткиња: Овај индикатор доприноси родној равноправности преко јачања доступности података
разврстаних по полу. Утицај буџетског корисника на структуру корисника средстава је ограничен, као што је наведено
у образложењу. Закон у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата уређује статус на
основу кога корисници борачко инвалидске заштите могу да захтевају остваривање својих права. Међутим, стопа
морталитета може бити различита за мушкарце и за жене у овој групи, као и у популацији, што може бити од користи
као податак у планирању будућих интервенција.
Шифра програмске
активности, односно
пројекта
1004

Одговорно лице:
Време
трајања
програмске
активности/ пројекта:
Опис
програмске
активности/
пројекта:

Назив програмске активности односно
пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
извршења

Подршка удружењима за програме у
области
борачко-инвалидске
5.000.000,00
5.000.000,00
100,00
заштите и заштите цивилних
инвалида рата
Жељко Лаиновић, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за борачку и инвалидску
заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и сарадњу са инвалидским и социјалнохуманитарним удружењима
2018

На основу јавног конкурса обезбеђује се финансијска подршка пројектима удружења грађана
за унапређење положаја бораца, ратних војних инвалида, односно њихових породица,
цивилних инвалида рата као и за неговање традиције.
Образложење
Након расписаног јавног конкурса за доделу 5.000.000,00 динара за област борачко-инвалидске
спровођења
заштите и донетог Решењa о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у
програмске
области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите,
активности/пројекта: друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. години број 139401-1656/2018 од 7.6.2018. године, целокупна планирана средства су расподељена.
У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене
вредности у целости. Сви пројекти су реализовани до краја и у складу су са постављеним
циљевима, циљним групама ка којима су били усмерени, предвиђеним активностима и
планираним буџетима.
У односу на родну компоненту планираног буџета за борачко инвалидску заштиту
и
постављене циљеве који се односе на унапређење квалитета живота корисника борачко
инвалидске заштите путем обезбеђења адекватних мера и активности утврђено је да се на
основу исказаних података који се односе на број лица корисника борачко инвалидске заштите
и заштите цивилних инвалида рата које пружају у оквиру одобрених пројеката удружења
грађана реализовани циљеви изнад планираног обима обзиром на врсту пружене услуге
којом је могло да се обухвати већи број корисника.
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Унапређење квалитета живота корисника борачко инвалидске заштите путем обезбеђивања адекватних мера и
активности
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 1 Број
жена - корисника
услуга из области
борачко
инвалидске
заштите и заштите
цивилних инвалида
рата које пружају,
у оквиру
одобрених
пројеката,
удружења грађана

број

Извештаји о
реализацији
пројеката

2016

58

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 2 Број
мушкараца корисника услуга
из области борачко
инвалидске
заштите и заштите
цивилних инвалида
рата које пружају,
у оквиру
одобрених
пројеката,
удружења грађана

број

Извештаји о
реализацији
пројеката

2016

130

Циљна
вр. у
2018.
65

Остварена
вредност
I-XII 2018.
84

Образложење одступања од
циљне вредности:

Циљна
вр. у
2018.
150

Остварена
вредност
I-XII 2018.
210

Образложење одступања од
циљне вредности:

Вредност
реализованог
индикатора
значајно
је
премашила постављену циљну
вредност за 2018. годину из
разлога што су одобрени пројекти
у највећој мери били усмерени на
пружање социјално-едукативних
услуга путем информисања,
едукације и пружања подршке
корисницима
борачко
инвалидске заштите и заштите
цивилних инвалида рата и
њиховим породицама. На тај
начин било је могуће обухватити
далеко већи број корисника јер су
исти у различитом степену
партиципирали у реализацији
пројектних активности.

Вредност реализованог
индикатора значајно је
премашила постављену циљну
вредност за 2018. годину из
разлога што су одобрени
пројекти у највећој мери били
усмерени на пружање социјалноедукативних услуга путем
информисања, едукације и
пружања подршке корисницима
борачко инвалидске заштите и
заштите цивилних инвалида рата
и њиховим породицама. На тај
начин било је могуће обухватити
далеко већи број корисника јер
су исти у различитом степену
партиципирали у реализацији
пројектних активности.
Коментар РОБ експерткиња: Из угла родне равноправности, остварене вредности одступају значајно од циљних
вредности и за жене и за мушкарце, што указује на могућу девијацију у односу на намеру да се унапреди квалитет
живота корисника борачко инвалидске заштите путем обезбеђивања адекватних мера и активности. Препорука: Било
би потребно да се додатним проверама утврди адекватност финансираних мера и активности, односно њихов утицај
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на побољшање квалитета живота жена и мушкараца корисника борачко инвалидске заштите. Остварени резултати
сугеришу да је предност дата једној врсти активности - социјално-едукативним услугама путем информисања. Ове
активности обезбеђују највећи обухват са најмање новца из буџета, али без укрштања са другим активностима и
услугама, не доприносе увек у довољној мери унапређењу квалитета живота корисника и корисница.

Шифра
програма

Назив програма

Буџет за
2018. годину

1001

Унапређење и заштита људских и
151.882.420,00
мањинских права и слобода

Одговорно лице:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
извршења

143.329.400,48

94,37

Програм обухвата активности на афирмацији родне равноправности и оснаживању жена,
истраживачке, едукативне, издавачке и промотивне активности у области родне
Опис програма:
равноправности, подршку социјалној инклузији Рома и Ромкиња на територији АП Вовјодине,
као и спровођење активности усмерене на заштиту жена од насиља у породици и у
партнерским односима у АП Војводини.
Постављени циљеви су реализовани у највећем делу у планираним оквирима, а накјвећи
остварени резултати односе се на циљ Унапређивање социјалне инклузије Ромкиња и Рома
на територији АП Вовјодине где су остварени резултати изнад планираних вредности.
У односу на родну компоненту планираног буџета за унапређење и заштиту људских права и
слобида и постављених циљева који се односе на:
Образложење
• унапређење родне равнопавности путем финансирања пројеката удружења жена у
спровођења програма:
области родне равноправности и број жена са искуством партнерског или породичног
насиља запослених код послоаваца утврђено је да се на основу исказаних података
циљеви су реализовани у планираним оквирима
• унапређење социјалне инклузије Рома и Ромкиња на територији АПВ који се односе на
број Рома и Ромкиња обухваћени мерама подршке за образовање утврђено је да се на
основу исказаних података циљеви су реализовани у планираним оквирима
Унапређивање родне равноправности у АП Војводини
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 1 Број
подржаних пројеката
удружења жена у
области родне
равноправности

Број

Конкурсна
документација

2017

16

Коментар:

Планирана средства у висини од 5.400.000,00 динара расподељена су у складу са Решењем о додели
бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области
равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП
Војводини број: 139-401-5738/2018-03-6 од 07.11.2018.године
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Циљна
вр. у
2018.
35

Остварена
вредност
I-XII 2018.
38

Образложење одступања од
циљне вредности:

У односу на дефинисану
конкурсну документацију и
пристигле пријаве (97)
додељена су средства за 38
пројеката односно удружења
која су испуњавала услове
конкурса. Пројекти ће бити
реализовани на подручју 9
локалних самоуправа.

Коментар РОБ експерткиња: Коментар и образложење одступања дају драгоцене информације у вези са резултатима
који су остварени по овом индикатору. За похвалу је истицање укупног износа средстава која су додељена по конкурсу.
Tако]е треба истаћи чињеницу да је обезбеђено финансирање пројеката у области равнопрвности полова са циљем
унапређења положаја жена и равноправности полова, што на најдиректнији начин доприноси сврси РОБ-а, у складу
са Законом о буџетском систему. Добро је и што је доступан податак о броју простиглих пријава, као и о броју успешних
пријава, а затим и броју локалних самоуправа из којих оне долазе. Препорука: Требало би да се учини доступном и
информација о ближим областима у којима ће пројекти остварити помак у остварењу родне равноправности, кроз
сажет приказ тематских области у коментару. Такође, било би добро да се омогући и приступ додатним
информацијама о садржају пројеката путем линла.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
16

Остварена
вредност
I-XII 2018.
13

Образложење одступања од
циљне вредности:

Индикатор 2 Број
жена запослених код
послодаваца на
основу финансијске
подршке
Секретаријата за
реализацију програма
економског
оснаживања жена са
искуством
партнерског или
породичног насиља

Број

Конкурсна
документација

2016

12

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
3

Остварена
вредност
I-XII 2018.
3

Образложење одступања од
циљне вредности:

Индикатор 3 Број
објављених стручних
радова у области
родне
равноправности

број

Извештај о
раду Завода за
равноправност
полова

2016

2

Коментар:

Завод за равноправност полова је на основу расписаног Јавног конкурса за публиковање
књига из области родне равноправности и предлога одлуке Савета за издавачку делатност
ивршио избор радова пристиглих на конкурс и одштампао 3 стручне публикације које за циљ

Број запослених жена зависи
од броја послодаваца који
конкуришу, радних места са
одређеним
условима
за
обављање
послова,
квалификационе
структуре
жена
којима
треба
обезбедити запослење
и
других околности
што је
утицало да планирани број
буде мањи од оствареног.
Конкурсом су додељена
средства за 11 послодаваца
који су запослили 13 жена на
годину дана.
Коментар:
Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава послодавцима за
запошљавање жена са искуством партнерског или породичног насиља
Коментар РОБ експерткиња: Индикатор је усмерен на праћење успешности у запошљавању жена са искуством
партнерског или породичног насиља. Остварена вредност је испод нивоа пројектованог циљном вредности, због
различитих фактора који су ван директне контроле буџетског корисника. Препорука: Буџетски корисник може да утиче
на обавештеност и заинтересованост послодаваца додатним активностима, као што би могао и да утиче на
запошљивост жена у циљној групи. Када би ови фактори заиста били ван сфере утицаја буџетског корисника, онда
индикатор не би био адекватан, јер резултати не би зависили ни од количине средстава ни од активности буџетског
корисника.
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имају развијање знања и видљивости академских резултата у области студија рода и
научноистраживачког рада на тему родне равноправности.
Коментар РОБ експерткиња: Како одступања од планиране циљне вредности нема, буџетски корисник нема обавезу
да пружи образложење. Ипак, сугестија је да се убудуће у коментару напомене који су радови финансирани, премда
је податак доступан у Извештају о раду Завода за равноправност полова.
Унапређивање социјалне инклузије Ромкиња и Рома на територији АП Вовјодине
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 1 Број
Рома обухваћених
мерама подршке за
образовање

Број

Извештај
Канцеларије
за инклузију
Рома

2017

8

Циљна
вр. у
2018.
9

Остварена
вредност
I-XII 2018.
8

Коментар:

С обзиром да је Канцеларија
иницијатор оснивања
студијског програма за
образовање васпитача на
ромском језику на Високој
школи за образовање
васпитача „Михаило Палов“ у
Вршцу, Управни одбор
Канцеларије је донео Одлуку
да се 8 студената ромске
националности уписаних у
Вршцу добије стипендију у
износу од 6.000,00 динара
месечно
Коментар РОБ експерткиња: Иако одступање није велико и односи се само на једну особу мање од планираног броја,
оно је ипак значајно јер изности 12.5% у односу на предвиђен број стипендиста. Зато је неопходно објашњење за
умањен број корисника. Такође, неопходно је да у извештају о извршењу податак о броју стипендиста буде доступан
разврстан по полу, у оквиру коментара. Било би корисно да се и истој рубрици нађе и податак о броју пријава за
стипендију, разложен по полу. На основу овог податка било би лакше да се прати адекватност алокације у одговору
на тражњу.
Шифра програмске
активности, односно
пројекта
1014

Одговорно лице:

Назив програмске активности
односно пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
изврше
ња

Афирмација
родне
7.103.750,00
6.383.243,50
89,86
равноправности
Светлана Селаковић, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и
равноправност полова

Време
трајања
пројекта:
Опис
програмске
активности/
пројекта:

2018

Образложење
спровођења
програмске

У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене
вредности делимично остварене.
У односу на родну компоненту планираног буџета за афирмацију родне равноправности и
постављене циљеве који се односе на унапређење родне равнопавности путем суфинансирања
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Програмска активност Афирмација родне равноправности обухвата доделу бесповратних
средстава удружењима жена ради реализације пројеката намењених унапређењу положаја
жена и равноправности полова у АПВ

активности/пројект
а

пројеката и активноасти односно промоцијом кроз поделу женских роковника у којима се
афирмишу поједине категорије жена реализовани утврђено је да се на основу исказаних
података који се односе на број подржаних пројеката за унапређење родне равноправности
чији су носиоци (подносиоци) жене реализовани циљеви изнад планираног обима, а да је
број подељених роковника остварен у мањем броју од планираног
Унапређење родне равноправности путем штампања женског роковника у коме се афирмишу поједине категорије
жена
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
1000

Индикатор 1 Број
жена којима је дат
женски роковник

Број

Евиденције
секретаријата

2016

1000

Коментар:

У циљу промоције родне равноправности Секретаријат сваке године штампа и додељује женске
роковнике

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 2 Број
мушкараца којима
је дат женски
роковник

Број

Евиденције
секретаријата

2016

1000

Коментар:

У циљу промоције родне равноправности Секретаријат сваке године штампа и додељује женске
роковнике

Циљна
вр. у
2018.
1000

Остварена
вредност
I-XII 2018.
400

Остварена
вредност
I-XII 2018.
400

Образложење одступања од
циљне вредности:

У 2018. години штампан је
мањи број примерака у
циљу повећања квалитета
и обима садржаја што је
имало за последицу
повећање цена и мањег
број штампаних примерака

Образложење одступања од
циљне вредности:

У 2018. години штампан је
мањи број примерака у
циљу повећања квалитета
и обима садржаја што је
имало за последицу
повећање цена и мањег
број штампаних
примерака.

Коментар РОБ експерткиња: Иако је наведено да је у 2018. години штампан мањи број примерака у циљу повећања
квалитета и обима садржаја, што је имало за последицу повећање цена и мањег број штампаних примерака, није до
краја јасан однос између мањег броја роковника и њиховог бољег квалитета и обима. Потребно је да објашњење у
вези са бољим квалитетом буде детаљније да би се разумела намера буџетског корисника, а и да би се оправдало
одступање од 60% у односу на планирану вредност индикатора. Умањењем броја примерака, нужно је промењена и
циљна група корисника овог, традиционалног и препознатљивог, начина на који Влада АП Војводине континуирано
освежава интересовање за област родне равноправности. Пружено образложење неопходно је појачати конкретним
разлозима за одступање. Наведени паритет у дистрибуцији није поткрепљен подацима о расподели. Добро је да је
роковник одштампан и подељен и 2018. године, али би било добро да је наведено која је тема обележила овај
роковник.
Унапређивање родне равноправности путем суфинансирања пројеката и активности
Назив индикатора
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Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од
циљне вредности:

Индикатор 1 Број
подржаних
пројеката за
унапређење родне
равноправности
чији су носиоци
(подносиоци) жене

Број

Конкурсна
документациј
а

2017

16

35

38

Коментар:

Планирана средства у висини од 5.400.000,00 динара расподељена су у складу са Решењем о додели
бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области
равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини
број: 139-401-5738/2018-03-6 од 07.11.2018.године.

У односу на дефинисану
конкурсну документацију и
пристигле пријаве (97)
додељена су средства за
38 пројеката односно
удружења која су
испуњавала услове
конкурса. Пројекти ће бити
реализовани на подручју 9
локалних самоуправа.

Коментар РОБ експерткиња: За похвалу је чињеница да буџетски корисник препознаје партнерство са организацијама
цивилног друштва као инструмент за унапређивање родне равноправности кроз суфинансирање пројеката и
активности. РОБ јесте алат који треба да допринесе и стабилнијем финансирању организација које раде на
оснаживању жена и родној равноправности у различитим областима. Препорука: За боље разумевање доприноса
родној равноправности важно је и који су пројекти финансирани и да ли су сви пројекти финансирани у пуном износу,
или су тражена средства умањена како би се финансирао већи број пројеката. Такође, било би корисно да су пристигли
пројекти, а посебно успешни пројекти, груписани у односу на област у којој је предвиђено да допринесу родној
равноправности, у складу са препознатим приоритетима у политикама родне равноправности (нпр. насиље према
женама, економско оснаживање жена, уклањање родних стереотипа, учешће жена у одлучивању, учешће жена из
вишеструко маргинализованих група, итд.).
Шифра програмске
активности, односно
пројекта

Назив програмске активности
односно пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

100.000.000,00

100%
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Истраживачке,
едукативне, 100.000.000,00
промотивне,
издравачке
и
подстицајне активности у области
равноправности полова

Одговорно лице:

Диана Миловић, директорка Завода за равноправност полова

Време
трајања
програмске
активности/ пројекта:
Опис
програмске
активности/
пројекта:
Образложење
спровођења
програмске
активности/пројект
а:
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2018
Програмска активност обухвата спровођење истраживања свих облика насиља према женама
у породици и партнерским односима у АПВ, обуке за подизање предузетничких потенцијала
жена, промотивне догађаје женског стваралаштва и објављивање публикација у области родне
равноправности
Укупна oцена реализованог учинка на унапређењу родне равноправности: сви планирани
циљеви у 2018. години су остварени (што доказују и испуњени индикатори), као и да сви
реализовани резултати имају велики значај за родну равноправност.
Најзначајнија достигнућа остварена у 2018. години односе се на: унапређивање положаја жена
и равноправности полова путем информисања, обука, економског оснаживања и промоције
предузетничких потенцијала жена. Одржане су обуке за запослене из локалних самоуправа са
територије Војводине на тему родно одговорног буџетирања; затим обуке путем „Академије

вештина“ на којој су полазници и полазнице добили неопходна знања за започињање или
развијање сопственог бизниса.
Спроведено је истраживање и анализа стања из области равноправности полова у 29 општина
Војводине са циљем да се утврди колико су општине упознате са појмом родно одговорног
буџетирања (РОБ-а), у оквиру промотивних активности организовани су догађаји који су за циљ
имали промоцију вештина жена са села, као и информисање жена о правима у оквиру
здравствене заштите, а 60 жена је постало влaсница непокретности на селу чиме је унапређен
њихов економски положај.
У односу на родну компоненту планираног буџета било је постављено 3 циља који су
реализовани на следећи начин:
• Реализација циља који се односио на подизање свести јавности о значају родне
равноправности и унапређења знања жена о механизмима заштите у ситуацији насиља
у породици и дефинисаним индикаторима који се односио на број информисаних жена
односно девојчица о механизмима насиља реализован је са 99%
• Реализација циља који се односио на унапређење положаја жена и равноправност
полова путем обука према дефинисаним индикаторима који се односе на број
полазника Академије вештина реализован је изнад планираног
• Реализација планираног циља који се односи на подршку развојним и предузетничким
капацитетима у циљу економског оснаживања према реализованим индикаторима који
се односе на број промовисаних производа и услуга жена предузетница и дефинисаним
индикаторима реализован је са 88%
Подизање свести јавности о значају родне равноправности и унапређено знање жена о механизмима заштите у
ситуацији насиља у породици и партнерским односима
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
500

Остварена
вредност
I-XII 2018.
497

Образложење одступања од
циљне вредности:

Индикатор 1
Број информисаних
жена и девојчица о
механизмима
заштите у ситуацији
насиља

Број
учесница
на
трибинама

Извештај
Завода за
равноправност
полова

2017.

500

Коментар:

Информисање жена и девојчица о механизмима заштите од насиља у породици и партнерским
односима спровeдено је путем трибина у 8 општина Војводине (одржано укупно 20 инфо-сесија), током
међународне кампање „16 дана активизма борбе против насиља према женама“ у периоду од 25.11. до
15.12.2018. године на којима је дељен промотивни и едукативни материјал са информацијама о заштити
у случајевима насиља.

Коментар РОБ експерткиња: Овај индикатор прати број информисаних жена и девојчица о механизмима заштите у
ситуацији насиља и тиме доприноси подизању свести јавности о значају родне равноправности и унапређеном знању
жена. Остварен резултат је у складу са циљном вредношћу индикатора. У коментару је дато детаљније објашњење
начина на које је активност спроведена, што је за похвалу. Препорука: Извештај би се могао унапредити укључивањем
допунских информација у коментару о обухвату девојчица и жена, а посебно о обухвату жена и девојчица из група у
повећаном ризику.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 2 Број
догађаја везаних за

Број
догађаја

Извештај
Завода за

2017.

13
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Циљна
вр. у
2018.
12

Остварена
вредност
I-XII 2018.
15

Образложење одступања од
циљне вредности:

равноправност
полова

промоцију,
информисање и
едукацију жена
Коментар:

Завод за равноправност полова је, у оквиру својих промотивних активности, одржао 15 догађаја који су
имали за циљ промоцију удружења жена: 2 изложбе на селу и у граду, едукацију жена, 3 округла стола
на тему здравствене заштите жена у селима, 1 семинар на тему започињања сопственог бизниса, 1
догађај у поводу обележавања „Међународног дана стваралаштва сеоских жена“ и 8 обука на тему
увођења родно одговорног буџета у рад локалних самоуправа.

Коментар РОБ експерткиња: Индикатор мери активност Завода за равноправност полова у вези са промоцијом,
информисањем и едукацијом жена. У коментару је додатно објашњен садржај ових активности. Водило се рачуна о
територијалној дистрибуцији активности у селу и у граду, а тематски је посебна пажња посвећена афирмацији РОБ-а у
локалним самоуправама, економском оснаживању жена и подршци женама на селу. На овај начин дат је значајан
допринос родној равноправности кроз усмерен рад на препознатим приоритетима.
Подршка развојним и предузетничким капацитетима жена и мушкараца у циљу економског оснаживања
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
22

Остварена
вредност
I-XII 2018.
23

Образложење одступања од
циљне вредности:

Индикатор 1
Број подржаних
пројеката у области
унапређења
положаја жена и
родне
равноправности

Број
пројеката

Одлука о
додели
средстава и
пројектна
документација

2017.

8

Коментар:

Завод за равноправност полова је у 2018. години расписао 2 конкурса са циљем унапређења положаја
жена у области родне равноправности: „Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима жена
из националних мањина за унапређење њиховог положаја“ (средства добило 12 удружења) и „Конкурс
за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине“ (средства добило 11 удружења).
Донета је Одлука о додели средстава за укупно 23 удружења која су испунила услове конкурса.

Коментар РОБ експерткиња: Нема значајнијег одступања од циљне вредности индикатора. Уместо планираних 22
пројеката у области унапређења положаја жена и родне равноправности, средства су додељена за 23 пројекта кроз 2
конкурса за укупно 23 удружења. Било би корисно да се у коментару обезбеди кратак осврт на теме тј врсту доприноса
родној равноправности у одобреним пројектима, као и колико је укупно пројеката пријављено по конкурсу. Најзад,
информација о распону грантова би такође помогла у разумевању овог резултата.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Индикатор 2
Број промовисаних
производа и услуга
жена предузетница

Број
производ
а

Одлука о
додели
бесповратних
средстава
маркетиншки
ми
консултантски
м агенцијама
за промоцију
и маркетншку
обраду
производа

2017.

224

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од
циљне вредности:

жена
предузетница
Коментар:

Завод за равноправност полова расписао је „Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава
маркетиншким и консултантским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена
предузетница“ са циљем промоције жена предузетница и њихових производа.

Коментар РОБ експерткиња: Значај овог циља за родну равноправност је велики јер доприноси економском
оснаживању жена. Индикатор који мери број промовисаних производа и услуга жена предузетница скоро да је
остварио циљну вредност у 2018. години. Ипак, у односу на планираних 8 промовисаних услуга, финансирана је
промоција једне услуге мање, дакле укупно 7. Ово одступање није без значаја када се има у виду да је укупан број
услуга мали, па је важно да се установи из којих разлога није остварен целокупан циљни резултат. На пример, не зна
се да ли је недостатак настао на страни тражње, па није ни било пријављених услуга, или пријаве нису добро попуњене,
или је промоција коштала више него што је планирано, или није било довољно времена да се посао заврши.
Препорука: Било би корисно да се понуди образложење одступања како би се јачало разумевање о околностима у
којима се спровођење циља одвија и како би се омогућило планирање адекватнијих активности.
Родна анализа политика, програма и мера на локалном нивоу
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
5

Остварена
вредност
I-XII 2018.
29

Образложење одступања од
циљне вредности:

Индикатор 1
Спроведена родна
анализа програма и
буџета у локалним
самоуправама

Број
општина

Извештај
Завод за
равноправност
полова

-

0

Коментар:

У питању је нова активност Завода у 2018. години планирана у оквиру истраживачких програма.
Истраживање је спроведено путем упитника са циљем да се установи колико су општине упознате са
практичном применом родно одговорних принципа приликом креирања буџета општина.

Урађена је анализа стања
родне равноправности у
локалним самоуправама
на већем узорку од
планираног јер је
заинтересованост општина
за учешће у истраживању
била већа од предвиђеног.

Коментар РОБ експерткиња: Ово је добар пример образложења које даје адекватну информацију одступања у односу
на планирану вредност. Такође, овај индикатор представља пример великог доприноса родној равноправности,
упркос невеликим финансијским улагањима. Стручност запослених у органу је стављена у функцију унапређења родне
равноправности у локалним самоуправама, и на овај начин буџетски корисник доприноси институтионализацији РОБ
процеса. Препорука је да се ове анализе учине видљивим и доступним тако што ће се овде навести линк.
Унапређивање положаја жена и равноправности полова путем обука
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 1
Број жена
предузетница
полазница
Академије вештине

Број жена

Извештај
Завода за
равноправност
полова и листе
присутних

2017.

20

225

Циљна
вр. у
2018.
20

Остварена
вредност
I-XII 2018.
22

Образложење одступања од
циљне вредности:

У „Академији вештини“ је
учествовао већи број жена
од планираног, с обзиром
на велику
заинтересованост циљне
групе и квалитет овог
програма.

Коментар:
Назив индикатора

Индикатор 2
Број мушкараца
предузетника
полазника
Академије вештина
Коментар:

У оквиру едукативних програма Завода организована је друга по реду „Академија вештина“ са циљем
пружања подршке женама и удружењима жена која желе да започну или развијају сопствени бизнис.
Јединица
Извор
Базна
Базна Циљна
Остварена Образложење одступања од
мере
верификације год.
вр.
вр. у
вредност
циљне вредности:
2018.
I-XII 2018.
Број
Извештај
2017.
5
5
6
У „Академији вештини“ је
мушкараца Завода за
учествовао већи број
равноправност
мушкараца од планираног
полова и листе
будући да је постојала
присутних

велика заинтересованост
за ову обуку

У оквиру едукативних програма Завода организована је друга по реду „Академија вештина“ са циљем
пружања подршке мушкарцима који желе да започну или развијају сопствени бизнис.

Коментар РОБ експерткиња: Циљне вредности индикатора за жене и мушкарце су премашене у 2018. години. У
образложењу је наведено да је разлог бољем резултату од очекиваног појачано интересовање за обуку. Препорука:
Било би корисно да образложење садржи и предлог у вези са будућим деловањем. Наиме, уколико се очекује даљи
раст заинтересованости, можда је потребно да се за ову активност ревидира алокација у наредном буџету.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
5

Остварена
вредност
I-XII 2018.
12

Образложење одступања од
циљне вредности:

Индикатор 3
Број општина које
примењују родно
одговорно
буџетирање (РОБ)

Број
општина

Извештај
Завода за
равноправност
полова

-

0

Коментар:

У питању је нов програм Завода у 2018. години. У 12 општина Војводине (Беочин, Ириг, Врбас, Сремска
Митровица, Бачки Петровац, Сечањ, Пландиште, Ново Милошево, Жабаљ, Житиште, Суботица, Мали
Иђош) одржане су обуке са представницима локалне самоуправе који су задужени за послове финансија
и родне равноправности. Циљ је био пружити неопходна знања запосленима за дефинисање циљева и
индикатора у оквиру РОБ-а.

Изменама Финансијског
плана и програма рада
Завода, средства су
распоређена за
реализацију два циклуса
обука из области родно
одговорног буџетирања, па
је тиме планирани
индикатор премашен

Коментар РОБ експерткиња: И код овог циља је пружено јасно образложење измена у односу на циљану вредност
индикатора, и он представља пример добре праксе. Премашена вредност иде у правцу јачања родне равноправности.
Прецизно су наведене ЈЛС које су обухваћене активностима, као и учесници укључени у обуке. Напомена је да је Закон
о буџетском систему предвидео увођење родне перспективе у целину буџета до 2020. године, и да треба појачати
напоре да се крене са увођењем РОБ-а у буџете ЈЛС.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 4
Број запослених
који су завршили
обуку за припрему
циљева и
индикатора у
оквиру РОБ-а

Број
запослених

Извештај
Завод за
равноправност
полова

-

0

226

Циљна
вр. у
2018.
25

Остварена
вредност
I-XII 2018.
60

Образложење одступања од
циљне вредности:

Изменама Финансијског
плана и програма рада
Завода, средства су
распоређена за
реализацију два циклуса
обука из области родно
одговорног буџетирања, па

је тиме планирани
индикатор премашен.
Коментар:

У питању је нова активност Завода у 2018. години која се односила на едукацију запослених у локалним
самоуправама, на тему родно одговорног буџетирања, примене родне анализе и ефеката расподела
средстава из буџета на животе жена и мушкараца у локалној заједници.

Коментар РОБ експерткиња: Како је обукама обухваћено 12 уместо планираних 5 ЈЛС, тако је и број учесника-ца већи
и износи 60 у односу на 25 планираних учесника обуке за припрему циљева и индикатора у оквиру РОБ-а. Једини
податак који недостаје јесте број жена и број мушкараца који су обухваћени обуком. Допринос родној равноправности
већи је од планираног, што је у складу са намером исказаном у Закону о буџетском систему.
Шифра програмске
активности, односно
пројекта

1016

Одговорно лице:
Време
трајања
пројекта:
Опис
програмске
активности/
пројекта:

Назив програмске активности
односно пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

Подршка социјалној инлузији 24.628.000,00
24.350.822,75
98,87
Рома на територији АПВ
Тамара Панајотовић – в.д. помоћница покрајинског секретара за социјалну полотику,
демографију и равноправност полова и Милош Николић - директор Канцеларије за инклузију
Рома
2018

Стипендирање студената и студенткиња ромске националности,израда и реализација
Локалних акционих планова (ЛАП) за Роме у ЈЛС у АПВ у области становања,реализација
Стратешког плана 2018-2021 Канцеларије за инклузију Рома, посете Европсим институцијама
ради представљања рада Канцеларије за инклузију Рома, финансијска подршка за
запошљавање координатора и одржавање семинара за координаторе, обука невладиних
организација за припремање пројеката, издавање публикација "Декада Рома у АП Војводини".
Поред тога реализује се у друге активности које су од интереса за образовање, запошљавање,
становање и здравље Рома. Обезбеђује се и финансијска подршка за реализацију пројеката
ромских непрофитних организација/удружења грађана којима се афирмише учешће Рома и
Ромкиња у процесима одлучивања на свим нивоима.
Образложење
У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период
спровођења
остварене вредности у складу са планираним.
програмске
У односу на родну компоненту планираног буџета који се односи на унапређење образовне
активности/пројекта: структуре Рома и Ромкикиња у АПВ и постављене индикаторе који се односе на број
стипендираних студентиња и студената ромске националности утврђено је да су дефинисане
вредности у потпуности су и реализоване.
Унапређени капацитети инсититуција и организација које се баве побољшањем положаја Рома и Ромкиња
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 1
Број институција и
организација у
којима ће се
реализовати
Стратешки план
2018-2021

Број

Извештај
Канцеларије за
инклузију
Рома

2016

4

227

Циљна
вр. у
2018.
5

Остварена
вредност
I-XII 2018.
5

Образложење одступања од
циљне вредности:

Канцеларије за
инклузију Рома
Коментар:

Назив индикатора

Индикатор 2
Број координатора и
координаторки за
ромска питања

Коментар:

•

Канцеларија је учествовала у финансирању европског пројекта „Иницијатива за подршку развоју и
учењу ромске деце раног узраста у Србији“ који спроводи Ромска женска иницијатива из Жабља;
• Закључен је споразум о превенцији раних бракова са удружењем Рома Нови Бечеј;
• Закључен је споразум о сарадњи са Геронтолошким центром Суботица на тему Социјална инклузија
Рома и заједничка релизација и припрема пројеката;
• Закључен је споразум о сарадњи са Фондом за образовање Рома за реализацију пројекта „
Унапређивање могућности за интеграцију и образовање Рома у Србији, поспешивање
запошљивости младих Рома и интеграцију повратника“ и
• Остварена сарадња са ХЕЛП организацијом у Србији поводом спровођења програма за
запошљавање Рома.
Јединица Извор
Базна Базна Циљна
Остварена Образложење одступања од
мере
верификације год.
вр.
вр. у
вредност
циљне вредности:
2018.
I-XII 2018.
Број
Конкурсна
2017
5
5
5
У односу на дефинисану
документација
конкурсну документацију и

пристигле пријаве (12)
додељена су средства за 5
јединица
локалних
самоуправа
које
су
испуњавале
услове
конкурса. Средства у висини
од 240.000,00 динара су
додељена су следећим
општинама и градовима:
Град Вршац,Општина Сента,
Општина Бачка Паланка,
Oпштина Рума и Општина
Нови Бечеј
Јавним конкурсом су опредељена средства у износу од 1.200.000,00 динара и расподељена су у складу
са Решење о додели бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за
финансирање ангажовања координатора за ромска питања број 139-401-5128/2018 од 7.11.2018.
године

Коментар РОБ експерткиња: Иако је овај индикатор остварио своју циљну вредност, достављено је детаљније
образложење постигнућа, што је за похвалу јер доприноси разумевању резултата. Препорука: Било би пожељно да
подаци о координаторима буду разложени по полу у образложељу или коментару.
Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња у АПВ
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 1
Број стипендираних
студенткиња ромске
националност

Број

Извештај
Канцеларије за
инклузију
Рома

2017

13

Коментар:

С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на
ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор

228

Циљна
вр. у
2018.
12

Остварена
вредност
I-XII 2018.
12

Образложење одступања од
циљне вредности:

Канцеларије је донео Одлуку да се 12 студенаткиња ромске националности уписаних у Вршцу добије
стипендију у износу од 6.000,00 динара месечно
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
9

Остварена
вредност
I-XII 2018.
8

Образложење одступања од
циљне вредности:

Индикатор 2
Број стипендираних
студената ромске
националности

Број

Извештај
Канцеларије за
инклузију
Рома

2017

7

Коментар:

С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на
ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор
Канцеларије је донео Одлуку да се 8 студената ромске националности уписаних у Вршцу добије
стипендију у износу од 6.000,00 динара месечно.

Један студент је у овој
години одустао од студија.

Коментар РОБ експерткиња: Број стипендираних студенткиња одговара планираном броју од 12. Већи број
студенткиња у односу на студенте пројектован је са циљем да се унапреди учешће девојака ромске националности и
затвори родни јаз унутар заједнице, као и да се унапреди учешће девојака и младића у односу на већинску заједницу.
Број стипендираних студената ромске националности је мало мањи у односу на циљну вредност (8 уместо 9), због
одустајања једног студента. Препорука: Из угла родне равноправности и планирања будућих активности, било би
добро да је наведен и разлог одустајања. Уколико се ради о некој препреци на коју буџетски корисник може да утиче
у будућим програмима, потребно је да се има у виду приликом планирања напредног буџета.
Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 3 Број
издатих публикација
"Декада Рома у АПВ"

Број

Коментар:

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
2

Остварена
вредност
I-XII 2018.
2

Образложење одступања од
циљне вредности:

Извештај
2016
4
Канцеларије за
инклузију
Рома
Канцеларија издаје периодичну публикацију „Декада Рома у АПВ“ на српском и ромском језику, у
тиражу од 500 примерака по броју. Издаје се два пута годишње.

Коментар РОБ експерткиња: Овај индикатор остварио је своју циљну вредност. Било би корисно да се у коментару
представи циљна публика за периодучну публикацију Декада Рома у АПВ, ради целовитости информације која
доприноси бољем разумевању оствареног резултата.
Унапређено учешће Рома и Ромкиња у процесима одлучивања и остваривања принципа равноправности полова у
ромској заједници
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 1 Број
одржаних семинара
и едукација за:
координаторе и
координаторке,
удружења и
наставнике ромског
језика

Број

Извештај
Канцеларије за
инклузију
Рома

2017

2

Коментар:

Семинар за ромске невладине организације одржан је у Чуругу, у периоду од 02.03. до 04.03.2018.
године. Семинару је присуствовало 17 учесница и 22 учесника (укупно 39 особа). Семинар за
координаторе за ромска питања, одржан је у Сремској Каменици, у периоду од 30.03.2018. до
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Циљна
вр. у
2018.
2

Остварена
вредност
I-XII 2018.
2

Образложење одступања од
циљне вредности:

01.04.2018. године. Семинару је присуствовало 12 учесника и 13 учесница (укупно 25 особа). Циљ је у
потпуности остварен.

Коментар РОБ експерткиња: Овај индикатор остварио је своју циљну вредност. У коментару су представљене
детаљније инфомрације које доприносе разумевању резултата и повезаности са циљем. Такође је за похвалу
чињеница да су подаци о учесницима доступни по полу.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
32

Остварена
вредност
I-XII 2018.
41

Образложење одступања од
циљне вредности:

Индикатор 2
Број подржаних
ромских удружења
ради унапређења
положаја Рома у
локалној заједници

Број

Конкурсна
документација

2016

30

Коментар:

Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима чија област
деловања се реализује са циљем унапређења положаја лица ромске националности. Конкурсом су
опредељена средства у износу од 4.000.000,00 динара

Планирана средства су се
расподелила на основу
Решења
о
додели
бесповратних
средстава
удржењима грађана за
финансирање пројеката у
области
унапређења
положаја Рома и Ромкиња
средстава број 139-4015496/2018 од 7.11.2018.
године.
У односу на дефинисану
конкурсну документацију и
пристигле пријаве (72)
додељена су средства за 41
пројекат односно удружења
која су испуњавала услове
конкурса. Пројекти ће бити
реализовани на подручју 17
локалних самоуправа.

Коментар РОБ експерткиња: Индикатор мери обим подршке ромским удружењима у пројектима чији је циљ
унапређење положаја Рома (и Ромкиња?) у локалној заједници. Циљна вредност је премашена за 9 пројеката, што
није мало у односу на укупан број од 32 колико је пројектовано. Из образложења се види да је тражња била скоро
двоструко већа (72) и да ће успешни пројекти покрити подручје од 17 локалних самоуправа. Препорука: Било би
корисно да се у образложење укључе и подаци о броју Рома и Ромкиња који ће бити укључени у пројекте или бити
њихови директни корисници и кориснице, и подаци о тематским групама које ће бити покривене пројектима. Било би
добро да се зна да ли ће финансирани пројекти да се баве положајем Ромкиња различите старосне доби у заједници,
и да ли ће допринети остварењу приоритета који су препознати у политикама за унапређење родне равноправности,
или препорукама CEDAW комитета, на пример. Требало би да извештаји посебно напомињу везе између јавне
потрошње и финансирања активности које доприносе затварању родног јаза.
Афирмисање потенцијала ромске заједнице
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 1
Број одржаних
конференција

Број

Извештај
Канцеларије за

2016

1
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Циљна
вр. у
2018.
1

Остварена
вредност
I-XII 2018.
1

Образложење одступања од
циљне вредности:

Коментар:

инклузију
Рома
Конференција – округли сто одржан је 11.04.2018. године у Новом Саду на тему „Положај Рома у АП
Војводини“ на којем се писуствовали представници Покрајинског секретаријата за социјалну политику,
демографију и равноправност полова, координатори за ромска питања и представници ромских НВО.
Циљ је у потпуности остварен.

Коментар РОБ експерткиња: Циљ је остварен, али није јасно у којој мери остварење циља доприноси родној
равноправности. Свакако је добро да се разговара о „Положају Рома (и Ромкиња?) у АП Војводини“. Скуп који је
окупио представнице Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова,
координаторке и координаторе за ромска питања и представнице и представнике ромских НВО, по својој структури је
морао укључивати и жене и мушкарце који раде у овим органима и организацијама. Препорука: Коментар би требало
да укључи информације о предложеним решењима или дискусијама о специфичним проблемима који се односе на
положај Ромкиња у различитим старосним групама, у складу са циљевима одрживог развоја, препорукама CEDAW
комитета и Стратегијом за социјално укључивање Рома у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године. У
извештавању би ваљало да се јачају везе између приоритета у јавним политикама и финансирања, јер се на тај начин
јача разумевање у вези са значајем и обимом постигнутих резултата.
Шифра програмске
активности, односно
пројекта
1017

Одговорно лице:
Време
трајања
пројекта:
Опис
програмске
активности/
пројекта:

Назив програмске активности
односно пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У
ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ
ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ

5.760.000,00

5.455.379,43

94,71

Светлана Селаковић, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и
равноправност полова
2018
Програмска активност односи се на финансијску подршку од стране Секретаријата за
реализацију програма економског оснаживања жена са искуством партнерског или
породичног насиља, спровођење мера које се односе на унапређење општих и
специјализованих услуга заштите и подршке за жене жртве насиља у АП Војводини,
информисање стручне и опште јавности о мерама које се предузимају у ситуацији насиља.

Образложење
спровођења
програмске
активности/пројекта:

Секретаријат је у децембру месецу 2017. године доделио средства предузетницима за исплату
зарада жена са искуством партнерског или породичног насиља . У том циљу запослено је 13
жена код 11 послодаваца који су конкурисали за средства. Процес трошења средстава
дефинисан је на начин да се средства преносе квартално. Крајем 2017. године пренета су
средства за прва квартал 2018. године, а у 2018. години средства су пренета за преостала три
квартала чиме је реализован радни однос на одређено време у периоду од говину дана за
запослене жене.
Унапређивање економског положаја жена са искуством насиља у породици
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од
циљне вредности:

Индикатор 1 Број
жена запослених код
послодаваца на
основу финансијске

број

Конкурсна
документација

2016

12

16

13

Број запослених жена
зависи од броја
послодаваца који
конкуришу, радних места са
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подршке
Секретаријата за
реализацију
програма
економског
оснаживања жена са
искуством
партнерског или
породичног насиља
Коментар:

одређеним условима за
обављање послова,
квалификационе структуре
жена којима треба
обезбедити запослење и
других околности што је
утицало да планирани број
буде мањи од оствареног
Секретаријат
расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава послодавцима за
запошљавање жена са искуством партнерског или породичног насиља

Коментар РОБ експерткиња: Као образложење за одступање од циљне вредности је наведено да буџетски корисник
нема утицаја на број жена запослених код послодавца на основу финансијске подршке коју Секретаријат пружа.
Уколико је ово случај, тј. буџетски корисник нема никаквог утицаја, онда индикатор није адекватно формулисан.
Уколико пак тај утицај постоји, потребно је да се предложе додатне активности које ће допринети остварењу
планираног циља, па је потребно да образложење садржи и предложене корекције у будућим сличним
интервенцијама. Одступање од 20% није безначајно, иако се односи на свега 16 намераваних, односно 13 остварених
корисница програма. Дакле, нужно је да се сагледају све околности које су допринеле мањој вредности индикатора у
односу на планирану, зато што се ради о умањењу шанси за жене из циљне групе жена са искуством партнерског или
породичног насиља.
Шифра програмске
активности, односно
пројекта

4019
Одговорно лице:
Време
трајања
програмске
активности/ пројекта:
Опис
програмске
активности/
пројекта:

Образложење
спровођења
програмске
активности/пројекта:

Назив програмске активности
односно пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

Интегрисани одговор на насиље над
14.390.670,00 7.139.954,80 49,62
женама у АП Војводини
Светлана Селаковић, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и
равноправност полова
2018
Пројекат обухвата израду полазне студије о разумевању и ставовима стручњака у вези са
женама жртвама насиља из осетљивих група, као и свести о специфичним облицима насиља;
израду програма обуке за унапређење знања и разумевања стручњака за пружање ефикасних
услуга заштите жена жртава насиља, спровођење тренинга за тренере и организовање обука
за стручњаке из 10 општина у АПВ. На крају пројекта предвиђено је спровођење истраживања
у 10 општина у Војводини за процену утицаја обуке на пружаоце услуга и јавно презентовање
о резултатима полазне студије и истраживања укључујући и обавештење Покрајинске владе
о оствареним резултатима.
Планирана активност реализује се у планираним оквирима. Остварено је значајно
унапређење институционалне превенције и заштите жена жртава насиља из
маргинализованих група и жена жртава специфичних облика родно заснованог насиља.

Унапређење знања пружаоца општих и специјализованих услуга из 10 општина у АП Војводини за пружање
ефикасног спровођења интегрисаних услуга за заштиту жена жртава насиља које припадају осетљивим групама
Назив индикатора
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Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од
циљне вредности:

Индикатор 1
Број жена из
надлежних
институција у 10
општина у АП
Војводини које су
завршиле обуку за
ефикасно
спровођење
интегрисаних услуга
за заштиту жена из
маргинализованих
група и жена са
искуством сексуалног
насиља

Број

Коментар:
Назив индикатора

Пројекат је планиран за 2018. годину и нема базну вредност.
Јединица Извор
Базна Базна Циљна
Остварена
мере
верификације год.
вр.
вр. у
вредност
2018.
I-XII 2018.
Број
Извештаји
0
25
33
Секретаријата
о реализацији
пројекта

Индикатор 2
Број мушкараца из
надлежних
институција у 10
оштина у АП
Војводини који су
завршили обуку за
ефикасно
спровођење
интегрисаних услуга
за заштиту жена из
маргинализованих
група и жена са
искуством сексуалног
насиља

Коментар:

Извештаји
Секретаријата
о реализацији
пројекта

-

0

75

151

До повећања броја
полазница обука у односу
на циљну вредност дошло
је због великог
интересовања и
иницијативе локалних
самоуправа у 10
селектованих општина да
тренинзима присуствују,
поред полазника из сектора
социјалне заштите,
здравства, судства,
образовања, полиције и
других стручњака који раде
на проблематици заштите
жена од насиља, и
представници општинских
радних тела задужених за
родну равноправност.
Образложење одступања од
циљне вредности:

До повећања броја
полазника обука у односу
на циљну вредност дошло
је због великог
интересовања и
иницијативе локалних
самоуправа у 10
селектованих општина да
тренинзима присуствују,
поред полазника из сектора
социјалне заштите,
здравства, судства,
образовања, полиције и
других стручњака који раде
на проблематици заштите
жена од насиља, и
представници општинских
радних тела задужених за
родну равноправност.

Пројекат је планиран за 2018. годину и нема базну вредност.

Коментар РОБ експерткиња: Унапређење знања пружаоца општих и специјализованих услуга из 10 општина у АП
Војводини за пружање ефикасног спровођења интегрисаних услуга за заштиту жена жртава насиља које припадају
осетљивим групама пружа суштински допринос родној равноправности. Индикатор број жена и број мушкараца из
надлежних институција у 10 општина у АП Војводини који су завршили обуку за ефикасно спровођење интегрисаних
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услуга за заштиту жена из маргинализованих група и жена са искуством сексуалног насиља на адекватан начин мери
намеру изражену циљем. Остварени резултати премашују циљне вредности, и то скоро дупло за жене (151: 75), а
много мање, али ипак значајно и за мушкарце (33:25). Образложење одступања је јасно и адекватно. Овај пример
извештавања је за похвалу јер садржи већину корисних информација за разумевање оствареног резултата. Препорука:
Могуће је унапредити извештај освртом на тематске целине обухваћене обукама.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међународну сарадњу и локалну
самоуправу
Шифра
програма

Назив програма

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
извршења

0601

Подршка приступању Србије ЕУ

171.327.825,82

171.287.825,82

99,98

Одговорно лице:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић

Опис програма:

Образложење
спровођења програма:

Ефикасна координација органа покрајинске управе и других институција у процесу евроских
интеграција , подизање административних капацитета покрајинске управе у вези процеса
интеграција и политикама ЕУ , учешће у раду преговарачких група, упознавање јавности о
процесу европских интеграција, учешће у припреми и програмирању за ИПА средства
усклађено са секторским и регионалним приоритетима.
У оквиру датог програма вршене су следеће активности: истраживање јавног мњења о процесу
европских интеграција; ангажовање три продуцентске телевизијске куће у вези продукције
телевизијских репортажа у оквиру телевизијског пројекта „ВОЈВОДИНОМ“, која ће се бавити
темама о проблемима грађана у војвођанским местима, али и пут којима су они решавани,
као и помаке и то кроз примере улагања и развоја и активности које ће имати за теме које су
посвећене реализацији пројеката из програма прекограничне сарадње.

Путем „Фонда Европски послови“ АП Војводине врши се праћење, проучавање и
имплементација
интеграционих процеса и ефективније коришћење средстава
из
предприступних фондова и развојне помоћи, информисање о програмима и позивима
финансираним из фондова Европске уније, припрема пројектних апликација, спровођење
едукација о Европској унији, процесу приступања и ефикаснијем привлачењу средстава из
фондова ЕУ.
Јачање свести о потреби родне равноправности у ЕУ
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од
циљне вредности:

Индикатор 1
Проценат знања
грађанки АП
Војводине о
програмима родне

Проценат

Анкете грађана

2015

20

40

48,8

48,8% испитаника сматра да
се, након приступања
Србије ЕУ, равноправност
жена мора подстаћи
доношењем нових закона и
увођењем санкција за
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равноправности у
институцијама ЕУ

Коментар:

непоштовање истих (жене,
запослени у државном
сектору, месечна примања
преко 30 000 динара).
базна година:2015

Јачање свести о потреби родне равноправности у ЕУ
Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 2
Проценат грађана са
територије АПВ који
подржава чланство у
ЕУ

Проценат

Коментар:

Извор
верификације

Студија Извештај
истраживача,
број
Публикација и
број
продукованих
медијских
садржаја,
Анкете
базна година:2015

Базна
год.

Базна
вр.

2015

49

Циљна
вр. у
2018.
50

Остварена
вредност
I-XII 2018.
34,3

Образложење одступања од
циљне вредности:

Истраживање обављено у
октобру 2018. године је
показало да је опала
подршка грађана у процесу
приступања ЕУ и да би 34,3
% гласало када би се
расписао референдум на
ову тему.

Коментар РОБ експерткиња: Резултат који је остварен по овом индикатору нуди разлоге за бригу. Из угла родне
равноправности, као што се види у анализи резултата по првом индикатору, скоро половина грађана и грађанки
доводи јачање родне равноправности у директну везу са приступањем у ЕУ. Подршка приступању ЕУ, међутим,
значајно је опала у посматраном периоду, како у односу на циљну вредност, тако и у поређењу са базном вредношћу.
Образложење одступања не нуди адекватне одговоре на питање због чега је до оваквог пада дошло и шта ће бити
предузето да се у будућности вредност индикатора врати у жељене трендове. Када је у питању родна равноправност,
потребно је да се даље изучи веза између потребе за напретком у овој области и везе са ширим контекстом ЕУ
интеграција.
Шифра програмске
активности, односно
пројекта

Назив програмске активности
односно пројекта

1003

Подршка
"Европски
Аутономне
Војводине

Одговорно лице:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР, Огњен Бјелић

Време
трајања
програмске
активности/ пројекта:
Опис
програмске
активности/
пројекта:
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раду

Буџет за
2018. годину

фонда
послови"
166.627.825,82
покрајине

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

166.627.825,82

100

Праћење, проучавање и имплементација интеграционих процеса и ефективније коришћење
срестава из предприступних фондова и развојне помоћи, информисање о програмима и
позивима финансираним из фондова Европске уније, припрема пројектних апликација,
спровођење едукација о Европској унији, процесу приступања и ефикаснијем привлачењу
средстава из фондова ЕУ.

Образложење
спровођења
програмске
активности/пројекта:

Праћење, проучавање и имплементација европских интеграционих процеса и изградња и
јачање институционалних капацитета Аутономне Покрајине Војводине, неопходно је у циљу
бржег укључивања Републике Србије у главне европске политичке и економске токове, и
остваривања привредне, научне, образовне, и културне сарадње са европским градовима и
регијама и њиховим институцијама.
Унапређење знања о процесу приступања ЕУ
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од
циљне вредности:

Индикатор 1
Број полазника
Специјалистичког
програма
„Управљање
регионалним
развојем кроз ЕУ
фондове“

Број
полазника

Сертификати

2017

18

20

20

Коментар:

Четврти циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“
реализован је у првој половини 2018. године у трајању од 15 недеља. У оквиру Програма додељено је
49 сертификата (29 жена и 20 мушкараца). Саставни план и програм предвидео је реализацију Програма
кроз четири модула (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања, Управљање
локалним и регионалним развојем, Програми Европске уније и Управљање пројектима) са укупно 23
наставне дисциплине и фондом часова од 200 часова активне наставе. У оквиру програма реализована
је и стручна пракса за полазнике са циљем бољег упознавања полазника Специјалистичког програма са
радом и искуствима институција из Горењске регије (Република Словенија), примерима добре праксе у
коришћењу средстава из европских фондова и практичном применом стеченог знања.

Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је остварио циљану вредност од 20 полазника. У коментару су
приказани подаци разложени по полу, али није јасно који је број мушкараца и жена међу 20 корисника наведених у
горњој табели. Препорука: Посматрано из угла доприноса родној равноправности, било би значајно да се прати и
учешће садржаја у које је уведена родна перспектива.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од
циљне вредности:

Индикатор 2
Број полазница
обука у организацији
Фонда "Европски
послови"

Број
полазника

Листе
присутности,
сертификати

2017

123

170

234

Број реализованих обука
условљен је
заинтересованошћу
институција за
организовањем обуке на
тему коришћења могућности
које нуде Еу фондови, као
ирасположивошћу термина
за извођење обуке.

Коментар:

Узимајући у обзир да је главни циљ обука да учесници овладају вештинама формулисања пројектних
предлога у складу са финасијским ограничењима, приоритетима и мерама, зависно од датих позива и
конкурса, значајно је истаћи да је у оквиру ове едукативне активности 2018. године, обучено 311
учесника (234 женe и 77 мушкарца), кроз 18 обука. Учесници су оспособљени за преузимање активније
улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу, а у складу са европским
стандардима и одговарајућим покрајинским и републичким стратешким документима. Структуру
учесника на обукама, на основу врсте институција које су поднеле захтев за одржавање обуке, чинили
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Назив индикатора

Индикатор 3
Број полазника
обука у организацији
Фонда "Европски
послови"

Коментар:

су: представници институција из области културе, представници здравствених и образовних институција
као и представници невладиних организација.
Јединица Извор
Базна Базна Циљна Остварена Образложење одступања од
мере
верификације год.
вр.
вр. у
вредност
циљне вредности:
2018.
I-XII 2018.
Број
Листе
2017
Број реализованих обука
114
130
77
полазника присутности,
условљен је заинтересованошћу
сертификати
институција за организовањем
обуке на тему коришћења
могућности које нуде Еу
фондови, као и
расположивошћу термина за
извођење обуке.
Узимајући у обзир да је главни циљ обука да учесници овладају вештинама формулисања пројектних
предлога у складу са финасијским ограничењима, приоритетима и мерама, зависно од датих позива и
конкурса, значајно је истаћи да је у оквиру ове едукативне активности 2018. године, обучено 311
учесника (234 женe и 77 мушкарца), кроз 18 обука. Учесници су оспособљени за преузимање активније
улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу, а у складу са европским
стандардима и одговарајућим покрајинским и републичким стратешким документима. Структуру
учесника на обукама, на основу врсте институција које су поднеле захтев за одржавање обуке, чинили
су: представници институција из области културе, представници здравствених и образовних институција
као и представници невладиних организација.

Коментар РОБ експерткиња: Овај индикатор доприноси родној равноправности кроз побољшање доступности
података разврстаних по полу. Приказане вредности индикатора указују на презаступљеност жена и подзаступљеност
мушкараца на обукама. Међутим, из образложења није јасно да ли је разлог одступању погрешна процена,
веродостојно пресликавање учешћа жена и мушкараца у институцијама које су обухваћене обуком, или нешто друго.
Препорука: Било би пожељно да образложење одступања садржи информације које помажу да се боље разумеју
последице одступања, као и предлози за наредне интервенције у области.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од
циљне вредности:

Индикатор 4
Број полазница
Специјалистичког
програма
„Управљање
регионалним
развојем кроз ЕУ
фондове“

Број
полазника

Сертификати

2017

27

25

29

Број полазница
Специјалистичког програма
„Управљање регионалним
развојем кроз ЕУ
фондове“повећан је услед
повећане заинтересованости
за похађање истог.

Коментар:

Четврти циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“
реализован је у првој половини 2018. године у трајању од 15 недеља. У оквиру Програма додељено је
49 сертификата (29 жена и 20 мушкараца). Саставни план и програм предвидео је реализацију Програма
кроз четири модула (Економија, право и политике Европске уније и процес придруживања, Управљање
локалним и регионалним развојем, Програми Европске уније и Управљање пројектима) са укупно 23
наставне дисциплине и фондом часова од 200 часова активне наставе. У оквиру програма реализована
је и стручна пракса за полазнике са циљем бољег упознавања полазника Специјалистичког програма са
радом и искуствима институција из Горењске регије (Република Словенија), примерима добре праксе у
коришћењу средстава из европских фондова и практичном применом стеченог знања.
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Коментар РОБ експерткиња: Овај индикатор прати учешће жена у Специјалистичком програму „Управљање
регионалним развојем кроз ЕУ фондове“. Бројчано учешће жена премашило је циљну вредност за 4 учеснице, уз
образложење да је разлог одступања већа заинтересованост од очекиванане. Препорука: Било би потребно да се
прати и број мушкараца који су укључени у исти програму, како би се могао успоставити однос и прецизније пратити
стање. Уз то, није јасно да ли је обухватом 4 учеснице више од планираног у потпуности одговорено на тражњу или би
било потребно да се обезбеди још места у програму, како би се одговорило на заинтересованост и остварио циљ.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Шифра
програма

Назив програма

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
извршења

2005

Високо образовање

6.321.292.874,5
1

6.219.320.201,35

98,39

Одговорно лице:

Проф. др Зоран Милошевић

Опис

У оквиру програма, у складу са законима који дефинишу ову област, као и Статутом АП
Војводине и другим прописима, спроводе се надлежности Покрајинског секретаријата у
области високог образовања, које се односе на оснивање, односно суоснивање установа
високог образовања и вршење оснивачких права над њима, уређују питанја од покрајинског
значаја у високом образовању, припремају акти за Скупштину или Покрајинску владу у вези
спровођења тих надлежности. Програм обухвата и обављање поверених послова државне
управе, који су законом поверени АП Војводини у области високог образовања.

Образложење
спровођења програма
у години извештавања

У току 2018. године остварени су значајни успеси у спровођењу Програма У протеклом
периоду су, у оквиру овог Програма, успешно спровођене законске и друге активности које
се односе на подршку у раду и побољшање економског положаја вискообразовних установа
у АП Војводину. Наведене активности су се спроводиле подршком Покрајинског
секретаријата у циљу несметаног рада и обављања делатности Универзитета, факултета и
високих школа у АП Војводини: редовно су се измиривале законске обавезе Покрајинског
секретаријата у односу на остварене сталне и остале трошкове установа, створени су услови,
путем расписаних јавних конкурса, за обављање текућих поправки и одржавање зграда и
објеката установа, набавке машина и опреме. Исто тако путем јавних конкурса, подржани су
програми/пројекти установа којима се унапређује њихова делатност, а посебно делатност у
области наставе, пружана је подршка развоју талентованих студената путем дознаке
стипендија, али и пружана помоћ студентима са инвалидитетом, припадницима националних
мањина, као студентима у тешком материјалном положају у циљу побољшања услова
студирања. Побољшањем економског положаја високообразовних установа у АП Војводини
побољшани су услови рада и студирања на на тим установама и значно се допринелио
побољшању квалитета студирања. Изградњом зграда и објеката, а посебно нове зграде
Научно-технолошког парка Факултета техничких наука у Новом Саду, као и набавком нове и
савремене опреме за установе виског образовања, побољшава се квалитет реализације
студијских програма и ставрају се услови за бољи приступ настави и за унапређење наставног
процеса у функцији већег запошљавања дипломираних студената.
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Повећање броја студената и студенткиња у АП Војводини
Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 1
Број студената у АП
Војводини

Број

Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 2
Број студенаткиња у
АП Војводини

Број

Извор
верификациј
е
Републички
завод за
статистику –
Статистички
годишњак
Извор
верификациј
е
Републички
завод за
статистику –
Статистички
годишњак

Базна
год.

Базна
вр.

Циљн
а вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

2016

25671

26771 25544

Остварено одступање од
циљне вредности индикатора
је у оквирима планираног.

Базна
год.

Базна
вр.

Циљн
а вр. у
2018.

Образложење одступања од
циљне вредности:

2016

31104

31204 31656

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од
циљне вредности:

Остварено одступање од
циљне вредности индикатора
је у оквирима планираног.

Коментар РОБ експерткиња: Остварено је одступање од 452 студенткиње више од планираног броја и 1227 студената
мање. Потребно је појаснити на који начин је овај број у оквирима планираног, посебно имајући у виду колико је
забрињавајућ пад у броју студената. Коментар: Из угла родне равноправности, потребно је да се утврди из ког разлога
младићи не студирају у очекиваном броју и шта се дешава са онима који не студирају, као и шта је потребно променити
у квалитету података како би се број студената убудуће приближније планирао. Додатно, неопходно је да се у
коментару наведе колико се одступање у односу на циљани резултат сматра прихватљивим, а када излази из тог
оквира.
Шифра програмске
активности, односно
пројекта

Назив програмске активности
односно пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

1002

Подршка раду
високообразовних установа

6.170.757.000,00

6.074.738.727,82

98,44

Одговорно лице:

Проф. др Зоран Милошевић

Време трајања
програмске
активности/ пројекта:
Опис
програмске
активности/
пројекта:
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Обезбеђење несметаног функционисања установа високог образовања у АП Војводини и
њиховог даљег развоја на квалитативним основама је основна делатност Покрајинског
секретаријата у овој области. У складу са наведеним, потребно је обезбедити неопходне
материјалне, организационе, кадровске и друге услове којима би се унапредила њихова
делатност. Неоходни материјални услови рада установа подразумевају, пре свега,
финансирање сталних и осталих трошкова установа, њихових програма/пројеката, као и
текућих поправки зграда и опреме у функцији побољшања услова рада. Посебна пажња ће се
посветити оним програмима и пројектима који унапређују услове студирања студената са
инвалидитетом, припадника националних мањина, студената у тешком материјалном
положају, као и талентованих студената. Квалитетно и несметано обављање високообразовне
делатности је услов за целокупан друштвени развој заснован на стварању „друштва знања“ у
функцији већег запошљавања дипломираних студената у АП Војводини. Средства у окиру ове

програмске активности расподељују се путем законских критеријума и норматива, као и путем
јавних конкурса који се расписују у складу са правилницима Покрајинског секретаријата.
Образложење
У протеклом периоду су, у оквиру ове програмске активности, успешно спровођене законске
спровођења
и друге активности које се односе на подршку у раду и побољшање економског положаја
програмске
вискообразовних установа у АП Војводину. Наведене активности су се спроводиле подршком
активности/пројекта Покрајинског секретаријата у циљу несметаног рада и обављања делатности Универзитета,
:
факултета и високих школа у АП Војводини: редовно су се измиривале законске обавезе
Покрајинског секретаријата у односу на остварене сталне трошкове установа, створени су
услови, путем расписаних јавних конкурса, за обављање текућих поправки и одржавање
зграда и објеката установа, подржани су програми/пројекти установа којима се унапређује
њихова делатност, а посебно делатност у области наставе, пружана је подршка развоју
талентованих студената путем дознаке стипендија, али и пружана помоћ студентима са
инвалидитетом, припадницима националних мањина, као студентима у тешком материјалном
положају у циљу побољшања услова студирања.
Повећање дипломираних студената и студенткиња у АП Војводини
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификациј
е
Републички
завод за
статистику –
Саопштење

Индикатор 1
Годишњи број
дипломираних
студената у АП
Војводини

Број

Коментар:

Саопштење се односи на дипломиране студенте у 2017. години (последњи објављен податак).

Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 2
Годишњи број
дипломираних
студенткиња у АП
Војводини

Број

Коментар:

Саопштење се односи на дипломиране студенте у 2017. години (последњи објављен податак).

Извор
верификациј
е
Републички
завод за
статистику –
Саопштење

Базна
год.

Базна
вр.

Циљн
а вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од
циљне вредности:

2016

4576

4590

3502

Остварено одступање од
циљне вредности индикатора
је настао на основу високо
постављене циљне
вредности.

Базна
год.

Базна
вр.

Циљн
а вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од
циљне вредности:

2016

6755

6780

4882

Остварено одступање од
циљне вредности индикатора
је настао на основу високо
постављене циљне
вредности.

Коментар РОБ експерткиња: Остварено је одступање од 1088 дипломираних студената и 1898 дипломираних
студенаткиња мање од планираног. Укупно, ово смањење износи 2986 (26%) студената и студенткиња у односу на
11370 колико је планирано. Студенткиње учествују у смањењу са 27%, а студенти са 23%. Ова разлика је значајна за
оба пола, а посебно за девојке, и морала би да има последице и на извршење буџета. Препорука: Из угла родне
равноправности, потребно је да се утврди шта се дешава са младићима и девојкама који не дипломирају у очекиваном
броју, или ако проблем постоји на страни података, шта је потребно променити у квалитету и доступности података
како би се број дипломираних студената убудуће приближније планирао.
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Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Шифра
програма

Назив програма

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
извршења

1301

Развој система спорта

233.876.283,50

222.297.992,85

95,05

Одговорно
лице:

Покрајински секретар

Програм Развоја система спорта обухвата стварање услова за развој спорта који подразумева
обезбеђивање минимум услова за бављење физичким активностима и спортом свих грађанки и
грађана Војводине што не подразумева само функционалан и безбедан спортски простор (објекат)
већ и компетентан и мотивисан стручни кадар; квалитетан програм креиран и прилагођен
Опис
могућностима и узрасту корисника. Важећим документима и прописима у области спорта
програма:
дефинисани су приоритети: Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски и универзитетски
спорт; Развој и унапређење спортске рекреације, повећање обухвата бављења грађана и грађанки
спортом; Развој и унапређење врхунског спорта; Развој и унапређење спортске инфраструктуре.
Реализацијом годишњих и посебних програма спортских организација, установа и институција са
територије АП Војводине стварају се услови за остваривање дефинисаних циљева.
Образложење Спровођење програма Развоја система спорта је реализовано у складу са постављеним циљевима и
укупна оцена је добра. Евидентна су поједина одступања вредности индикатора и она су узрокована
спровођења
околностима на које не можемо да утичемо, с тога је потребно да у наредном периоду у неким од
програма:
циљева прецизније дефинишемо индикаторе.
Повећање броја грађана и грађанки који се баве спортском рекреацијом
Назив
индикатора

Јединица
мере

Индикатор 1

Број

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од
циљне вредности:

Коментар:

Информациони
2016
110636 111000 120945
Повећањем броја
систем спорта у АПВ
реализованих пројеката у
– еСавези
оквиру конкурса
(www.sportal.org.rs),
секретаријата као и
Извештај Савеза
повећањем броја
спорта за све
подржаних програма преко
Војводине, Савеза за
покрајинских савеза за
рекреацију и фитнес
област спортске
Војводине и
рекреације, дошло је и до
спортских
повећања броја учесника у
организација
спортске рекреације
програмима.
Извештај достављен за потребе израде Категоризације спортских савеза од значаја за АП Војводину 2018.

Назив
индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања од
циљне вредности:

Индикатор 2
Број
учесница
различитих
програма у

Број

Информациони
систем спорта у АПВ
– еСавези
(www.sportal.org.rs),
Извештај Савеза

2016

86030

87000

78150

Повећањем броја
подржаних и реализованих
програма у области
спортске рекреације није
пропраћено сразмерним

Број
учесника
различитих
програма у
области
спортске
рекреације
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спорта за све
Војводине, Савеза за
рекреацију и фитнес
Војводине и
спортских
организација
спортске рекреације

области
спортске
рекреације

Коментар:

учешћем жена у
програмима. То се може
образложити тиме да се
један исти или приближно
исти број жена бави
спортском рекреацијом и
да у перспективи треба
више радити на подршци и
информисању жена и
могућностима учешћа у
програмима

Извештај достављен за потребе израде Категоризације спортских савеза од значаја за АП Војводину 2018.

Коментар РОБ експерткиња: Однос броја планираних учесница (87000) и оних које су заиста укључене (78150)
указује на разлику од 8850 и потребу за додатним подацима како би се ова разлика разумела и на њу утицало у
жељеном смеру, а то је повећање броја жена и девојака које се баве спортом. Буџетски корисник предлаже начине
на које би се овај проблем могао превазићи кроз јачу подршку и боље информисање жена. Ово представља одличан
пример сврсисходног извештавања, које поред правдања утрошених средстава, служи и бољем разумевању потреба
и бољем планирању у наредном циклусу. Такође, повећање броја мушкараца који су обухваћени програмом, у односу
на планирани број које је виши за чак 9945, сведочи о већој уподобљености целог система за подршку спортској
рекреацији потребама мушкараца. Потребно је да се буџетска потрошња за рекреативни спорт родно уравнотежи, а
то ће бити могуће захваљујући сталном праћењу и прилагођавању интервенција тако да одговарају на потребе жена
и мушкараца. У наредном буџетском циклусу, потребно је да се уграде сазнања стечена на основу извршења буџета
у 2018. години.
Повећање броја спортиста и спортских стручњака у циљу постизања врхунских спортских резултата
Назив индикатора

Јединица
мере

Број
Индикатор 1
Број спортиста са
територије АПВ у
националним
репрезентативним
селекцијама свих
узрасних
категорија

Коментар:

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања
од циљне вредности:

Информациони
систем спорта у
АПВ – еСавези
www.sportal.org.rs

2015

533

627

269

Због великог броја
међународних наступа на
турнирима и такмичења
различитог нивоа и
квалитета, 2018. године
евидентирани су наступи
спортиста из АП
Војводине искључиво на
званичним европским и
светским првенствима па
су остварене вредности
мање у односу на
планиране, посебно у
мушкој конкуренцији.

Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)

Назив индикатора

Јединица
мере

Број
Индикатор 2
Број спортисткиња

242

Извор
верификације

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања
од циљне вредности:

Информациони
систем спорта у
АПВ – еСавези

2015

267

313

237

Због великог броја
међународних наступа на

www.sportal.org.rs

са територије АПВ
у националним
репрезентативним
селекцијама свих
узрасних
категорија

Коментар:

турнирима и такмичења
различитог нивоа и
квалитета, 2018. године
евидентирани су наступи
спортиста из АП
Војводине искључиво на
званичним европским и
светским првенствима па
су остварене вредности
мање у односу на
планиране, посебно у
мушкој конкуренцији.

Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)

Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је известио да је остварио мањи резултат од планираног, у оквиру
циља да повећа број спортиста и спортискиња са територије АПВ у националним репрезентативним селекцијама свих
узрасних категорија. Остварен је резултат од 269 спортиста и 237 спортискиња, наспрам планираних 627м и 313ж, а
као разлог за одступање је наведено да нису бележени сви наступи. Није сасвим јасно како је до овога дошло, јер
постоји информациони систем, па није довољно добро образложење да је био велики број наступа. Такође, важно је
да се прецизира које тачно наступе броји овај индикатор, да то не би било препуштено различитим интерпретацијама.
Недостаје и објашњење разлога због којих је подбачај у оствареној вредности у односу на планирану посебно значајан
за мушкарце. Најзад, потребно је да се предложи план корективних мера, на пример ревизија циљане вредности у
наредном периоду, или додатне мере подршке како би се планирани резултати остварили, или побољшање
информационе базе, или нешто друго.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања
од циљне вредности:

Индикатор 3 Број
спортских клубова
из АПВ учесника
највиших
националних
такмичења

Број

Информациони
систем спорта у
АПВ – еСавези
www.sportal.org.rs

2015

475

530

569

Унапређење самих база
података и обавеза
попуњавања истих
допринели су
квалитетнијем
утврђивању индикатора,
посебно у овом делу
идентификовања броја
учесника и клубова на
различитим
такмичењима највишег
ранга.

Коментар:

Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs)

Коментар РОБ експерткиња: У овај индикатор није интегрисана родна димензија. Препорука: Као допринос родној
статистици и планирану наредних активности, било би кориснo када би у коментару био доступан податак о броју
спортских клубова који у највишим националним такмичењима учествују са женским односно мушким тимовима.
Назив индикатора

243

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања
од циљне вредности:

Број

Индикатор 4
Број спортских
стручњака који
раде са
категорисаним
спортистима

Коментар:

Информациони
систем спорта у
АПВ – еСавези
www.sportal.org.rs

2016

112

111

У односу на протекли
период нема значајнијег
одступања у броју
спортских стручњака који
раде са категорисаним
спортистима. Број
категорисаних спортиста
је приближно исти као и
2017. године, што
директно утиче на број
ангажованих спортских
стручњака.

Подаци су из евиденције МОС-а категорисаних спортиста на националном нивоу из АПВ из 2018. године

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Индикатор 5
Број спортских
стручњакиња који
раде са
категорисаним
спортистима

Број

Информациони
систем спорта у
АПВ – еСавези
www.sportal.org.rs

2016

Коментар:

102

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања
од циљне вредности:

У односу на протекли
период нема значајнијег
одступања у броју
спортских стручњакиња
које раде са
категорисаним
спортистима. Број
категорисаних спортиста
је приближно исти као и
2017. године, што
директно утиче на број
ангажованих спортских
стручњакиња. У највећем
броју спортова и са
мушким и са женским
категоријама раде мушки
тренери и нема
приметног помака у
ангажовању већег броја
стручњакиња.

Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), Подаци су из евиденције МОС-а
категорисаних спортсита на националном нивоу из АПВ из 2018. године

Коментар РОБ експерткиња: Број спортских стручњака и стручњакиња који раде са категорисаним спортистима и
спортисткињама коначно је доступан по полу стручњака. Сам ПС за спорт и омладину суочио се са чињеницом да су
чести примери да са девојчицама и девојкама раде мушки тренери, а да је ретко да жене раде са мушким
спортистима. У укупном броју тренера, значајно је мање учешће жена. Зато је важно да се промена прати и убрза, а
РОБ као алат може да обезбеди инвестиције у јачање учешћа жена.
Повећање броја спортиста/спортисткиња који се баве физичким активностима и спортом, школским и
универзитетским спортом
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Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 1
Број спортиста
деце и омладине
који се баве
спортом и
физичким
активностима у
спортским
организацијама

Број

Информациони
систем спорта у
АПВ – еСавези
www.sportal.org.rs

2015

62995 63000

Коментар:

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања
од циљне вредности:

63137

Остварена вредност
односи се на број дечака
и девојчица који су
укључени у рад
спортских клубова
спортова који су
укључени у рад
покрајинских гранских
савеза, од почетних до
такмичарских група и
селекција. Пошто се ради
о великом броју клубова
и спортова, добијена је
очекивана и планирана
вредност.

Информациони систем спорта у АПВ – еСавези (www.sportal.org.rs), подаци из 2015. године, односе се на
спортске гране које се финансирају преко годишњих програма њихових гранских савеза

Коментар РОБ експерткиња: Остварене вредности индикатора треба да буду доступне разложене по полу, зато што
агрегатни податак, из угла родне равноправности, не носи довољно прецизну информацију. Препорука: Како је у
циљу истакнуто да је ПС заинтересован за повећање броја спортиста и спортисткиња који се баве физичким
активностима и спортом, школским и универзитетским спортом, индикатор би требало да се преформулише да би
адекватно пратио и мерио остварење циља.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 2
Број деце и
омладине мушког
пола коју су
укључени у рад
школских
спортских секција

Број

Информациони
систем спорта у
АПВ – еСавези
www.sportal.org.rs,
Извештај Савеза
за школски спорт
Војводине и
извештаји школа

2016

10836 10900

245

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања
од циљне вредности:

10700

Остварене вредности су
ниже у односу на
планиране, код ученица
посебно. Иако се број
нових секција у понуди
школског спорта
повећао, укупан број
ученика и ученица
укључених у рад
школских спортских
секција се смањио.
Потребно је утврдити
додатне механизме
контроле реализације
спортских секција
(обавезни део годишњег
плана и програма
реализације наставе
физичког васпитања), као

и мотивисаност самих
професора да реализују
секције из више спортова
и заинтересованост
самих ђака да се укључе
у понуђене секције.
Коментар:

Извештај достављен за потребе израде Категоризације спортских савеза од значаја за АП Војводину 2018.

Назив индикатора

Јединица
мере

Број
Индикатор 3
Број деце и
омладине женског
пола коју су
укључени у рад
школских
спортских секција

Коментар:

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања
од циљне вредности:

Информациони
систем спорта у
АПВ – еСавези
www.sportal.org.rs,
Извештај Савеза
за школски спорт
Војводине и
извештаји школа

2016

9928

10000

6800

Остварене вредности су
ниже у односу на
планиране, код ученица
посебно. Иако се број
нових секција у понуди
школског спорта
повећао, укупан број
ученика и ученица
укључених у рад
школских спортских
секција се смањио.
Потребно је утврдити
додатне механизме
контроле реализације
спортских секција
(обавезни део годишњег
плана и програма
реализације наставе
физичког васпитања), као
и мотивисаност самих
професора да реализују
секције из више спортова
и заинтересованост
самих ђака да се укључе
у понуђене секције.

Извештај достављен за потребе израде Категоризације спортских савеза од значаја за АП Војводину 2018.

Коментар РОБ експерткиња: Остварене вредности индикатора Број деце и омладине женског и мушког пола коју су
укључени у рад школских спортских секција служе као добра илустрација због чега је РОБ неопходан као алат за
унапређење планирања, извршења и праћења резултата у програмском буџету. Збирни податак показао би једну
слику у односу на квалитетнији податак који се добија помоћу РОБ индикатора. Види се да је динамика учешћа дечака
мање више стабилна, док учешће девојчица опада. Ово јесте за бригу и потребно је да се уложи већи напор да се
преокрене неповољан тренд. У образложењу се наводи да је број нових секција у понуди школског спорта повећан.
Међутим, могуће је да повећање није равномерно територијално распоређено, што треба да се провери. Буџетски
корисник утврђује да се укупан број ученика и ученица укључених у рад школских спортских секција смањио и да је
потребно да се утврде додатни механизми контроле реализације спортских секција (обавезни део годишњег плана и
програма реализације наставе физичког васпитања), као и мотивисаност самих професора да реализују секције из
246

више спортова и заинтересованост самих ђака да се укључе у понуђене секције. Ове научене лекције потребно је
интегрисати у буџет за наредну годину.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања
од циљне вредности:

Број
Индикатор 4
Број студената
укључених у
програме
физичког
вежбања и спорта,
као и спортских
такмичења на
Универзитету

Информациони
систем спорта у
АПВ – еСавези
www.sportal.org.rs,
Извештај
Универзитетског
спортског савеза
Новог Сада

2017

2100

2150

1900

Укупан број студената и
студенткиња укључених у
програме је на нивоу
укупно планираног броја.
Студенткиње су биле
заступљеније у
понуђеним програмима,
што је и један од циљева,
с обзиром да се студенти
у знатно већем броју
самостално баве спортом
и физичким
активностима.

Назив индикатора

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење одступања
од циљне вредности:

Информациони
систем спорта у
АПВ – еСавези
www.sportal.org.rs,
Извештај
Универзитетског
спортског савеза
Новог Сада

2017

648

700

898

Укупан број студената и
студенткиња укључених у
програме је на нивоу
укупно планираног броја.
Студенткиње су биле
заступљеније у
понуђеним програмима,
што је и један од циљева,
с обзиром да се студенти
у знатно већем броју
самостално баве спортом
и физичким
активностима.

Јединица
мере

Број
Индикатор 5
Број студенткиња
укључених у
програме
физичког
вежбања и спорта,
као и спортских
такмичења на
Универзитету

Коментар:

Као базна вредност узети су подаци из извештаја Универзитетског спортског савеза Новог Сада за 2017. годину,
који су усклађени са завршним рачуном.

Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је у оквиру циља Повећање броја спортиста/спортисткиња који
се баве физичким активностима и спортом, школским и универзитетским спортом пратио број
студенткиња/студената укључених у програме физичког вежбања и спорта, као и спортских такмичења на
Универзитету. Од планираних 2850 (од чега 2150 студената и 700 студенткиња) остварен је резултат од 1900 студената
и 898 студенткиња. Учешће студенткиња је веће од планираног, а буџетски корисник то објашњава чињеницом да се
студенти више него студенткиње самостално баве спортом. Повећан број студенткиња у односу на циљану вредност
може бити показатељ веће потребе у односу на ону која је препозната у циљаној вредности. Било би добро да се ова
теза даље истражи, и да се боље одговори на ову незадовољену потребу, уколико се утврди да она постоји. Ако је то
случај, препорука је да се повећају циљане вредности за студенткиње како би се повећало и њихово учешће у
спортским активностима. Позитивно је да се број студенткиња које се баве спортом из године у годину повећава.
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Шифра програмске
активности, односно
пројекта

Назив програмске активности
односно пројекта

1001

Активности
покрајинских
спортских савеза од значаја за АП 100.960.500,00 100.926.666,05
Војводину

Одговорно лице:

Покрајински секретар

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

99,97

Време трајања
пројекта:
Опис програмске
активности/
пројекта:

Програмска активност покрајинских гранских савеза од значаја за АП Војводину обухвата
подршку годишњим програмима покрајинских гранских cавеза као и подршку перспективним
спортистима
Образложење
Решењем о висини одобрених средстава за годишње програме покрајинских гранских савеза
спровођења
и покрајинских савеза за области спорта који се финансирају из буџета АП Војводине број
програмске
116-401-566/2018-02 средства у износу од 82.959.999,40 динара опредељена су за
активности/пројекта: финансирање годишњих програма покрајинских савеза. Утврђена је и листа стипендиста за
2018. годину. Најбољих 5 спортиста, који су идентификовани и као олимпијске наде, добили
су стипендију од 300.000,00 динара нето на годишњем нивоу, а још 80 перспективних и
талентованих спортиста стипендију у износу од 180.000,00 динара нето на годишњем нивоу.
Такође, 17 младих спортских стручњака (тренера) је добило накнаду за стручно
усавршавање, у истом годишњем износу од 180.000,00 динара. Пренос средстава се вршио
квартално у складу са приливом средстава у буџет.
Повећање броја перспективних и талентованих спортиста у АПВ
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 1
Број освојених
медаља на великим
међународним
такмичењима у
узрасту 14-20 година
спортиста

Број

Информациони
систем спорта у
АПВ – еСавези
www.sportal.org.rs

2016

10

12

13

Информациони систем
спорта у АПВ – еСавези
(www.sportal.org.rs)

Образложење
одступања од циљне
вредности:

Остваривање врхунских резултата и освајање медаља зависи од низа фактора па је и
планирање броја освојених медаља врло компликовано. У различитим спортовима различита
такмичења се одржавају у различитим временским периодима (нпр. Светско јуниорско
првенство у неким спортовима је сваке године, у некима сваке друге/четврте), Олимпијске
игре младих одржавају се сваке четврте године – 2018. године су биле у Аргентини,
спортисткиње из АП Војводине освојиле су 2 медаље итд.). Такође, додељивање стипендија и
спортистима и спортисткињама из неолимпијских спортова уврстио је и ове спортисте у
потенцијалне носиоце медаља. Исто тако, унапређење самих база података и обавеза
попуњавања истих допринели су квалитетнијем утврђивању индикатора. Позитивно
одступање у индикованим вредностима (индикатор 3.1 и 3.2) резултат су горе изнетих
околности.
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Коментар РОБ експерткиња: Подаци нису доступни разложени по полу. Требало би да се размотри адекватност
образложење, јер је могуће имати унапред инфорамцију о такмичењима која се одржавају у периоду за који се
планира. Из угла родне равноправности, занимљива је веза између броја додељених стипендија спортистима и
спортисткињама из неолимпијских и олимпијских спортова и броја медаља. За похвалу је чињеница да су унапређење
база података и обавеза попуњавања истих допринели квалитетнијем утврђивању вредности индикатора.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 2
Број освојених
медаља на великим
међународним
такмичењима у
узрасту 14-20 година
спортисткиња

Број

Информациони
систем спорта у
АПВ – еСавези
www.sportal.org.rs

2016

6

8

24

Информациони систем
спорта у АПВ – еСавези
(www.sportal.org.rs),
подаци из 2016.

Образложење
одступања од циљне
вредности:

Остваривање врхунских резултата и освајање медаља зависи од низа фактора па је и планирање броја
освојених медаља врло компликовано. У различитим спортовима различита такмичења се одржавају у
различитим временским периодима (нпр. Светско јуниорско првенство у неким спортовима је сваке
године, у некима сваке друге/четврте), Олимпијске игре младих одржавају се сваке четврте године –
2018. године су биле у Аргентини, спортисткиње из АП Војводине освојиле су 2 медаље итд.). Такође,
додељивање стипендија и спортистима и спортисткињама из неолимпијских спортова уврстио је и ове
спортисте у потенцијалне носиоце медаља. Исто тако, унапређење самих база података и обавеза
попуњавања истих допринели су квалитетнијем утврђивању индикатора. Позитивно одступање у
индикованим вредностима (индикатор 3.1 и 3.2) резултат су горе изнетих околности.

Коментар РОБ експерткиња: Један од могућих фактора који доприносе броју медаља јесте и ниво улагања у одређени
спорт, па би из угла родне равноправности било значајно да се прати однос улагања у спортове којима се баве жене и
мушкарци у односу на број такмичара и такмичарки и број освојених медаља. Унапређење база података заслужује
похвалу.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 3
Број такмичара
узраста до 20 година
учесника
покрајинских
такмичења

Број

Информациони
систем спорта у
АПВ – еСавези
www.sportal.org.rs

2015

6667

7333

14188

Информациони систем
спорта у АПВ – еСавези
(www.sportal.org.rs),
подаци из 2015.

Образложење
одступања од циљне
вредности:

Унапређење самих база података и обавеза попуњавања истих допринели су квалитетнијем утврђивању
индикатора, посебно у овом делу идентификовања броја учесника различитих такмичења. Сталним
инсистирањем Покрајинског секретаријата за спорт и омладину да се покрајинска првенства одржавају
за све узрасне категорије и да буду обавезна, и у спортовима у којима нису обавезна за наступ на
националним првенствима, знатно су повећала број такмичара и такмичарки и велико је одступање од
планираних вредности.

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 4 Број
такмичарки узраста

Број

Информациони
систем спорта у

2015

3333
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Циљна
вр. у
2018.
3667

Остварена
вредност
I-XII 2018.
5945

Коментар:

Информациони систем
спорта у АПВ – еСавези

АПВ – еСавези
(www.sportal.org.rs)

до 20 година
учесника
покрајинских
такмичења
Образложење
одступања од циљне
вредности:

(www.sportal.org.rs),
подаци из 2015.

Унапређење самих база података и обавеза попуњавања истих допринели су квалитетнијем утврђивању
индикатора, посебно у овом делу идентификовања броја учесника различитих такмичења. Сталним
инсистирањем Покрајинског секретаријата за спорт и омладину да се покрајинска првенства одржавају
за све узрасне категорије и да буду обавезна, и у спортовима у којима нису обавезна за наступ на
националним првенствима, знатно су повећала број такмичара и такмичарки и велико је одступање од
планираних вредности.

Коментар РОБ експерткиња: Значајно одступање од планираних вредности од скоро 50% није изазвало додатне
буџетске трошкове. У овом случају ради се о периоду уподобљавања база података које су раније штуро и непрецизно
извештавале о статистичким подацима. Од када је захтев ПС за омладину и спорт према корисницима буџетских
средстава промењен, дошло је и до унапређења статистика у спорту. Ово је један од приказа како примена РОБ
доприноси бољем планирању захваљујући бољим подацима и бољем разумевању ситуације на терену за жене и
мушкарце, девојчице и дечаке. На тај начин ствара се и основа за родно одговоран приступ развоју спорта.
Шифра програмске
активности, односно
пројекта

Назив програмске активности
односно пројекта

1003

АФИРМАЦИЈА
ШКОЛСКОГ
И
УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП 18.000.000,00
ВОЈВОДИНИ

Одговорно лице:

Покрајински секретар

Време
пројекта:

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

17.999.539,81

100,00

трајања

Опис
програмске
активности/
пројекта:

Старање услова за унапређење наставе физичког васпитања и повећање понуде спортских секције и
ваннаставних активности, као и повећање одухвата ученика и студената на школским и
универзитетским спортским такмичењима и манифестацијама. Стварање услова за увођење
наставе физичког васпитања на факултетима.

Образложење
спровођења
програмске
активности/пројекта:

За конкурс за финансирање посебног програма афирмације школског и универзитетског спорта у АПВ је
опредељено 31 пројекта са укупним буџетом од 4.999.539,81 динара. Преосталих 13.000.000,00 динара
је опредељено за реализацију 8. СОШОВ-а који се одржао у Новом Саду у периоду од 17. до 20. маја 2018.
године.

Реализација школских и универзитетских спортских такмичења
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 1 Број
ученика обухваћених
системом школских
спортских такмичења

Број

Информациони
систем спорта у АПВ
– еСавези
(www.sportal.org.rs),
Извештај Савеза за
школски спорт
Војводине о

2015

17764

250

Циљна
вр. у
2018.
18300

Остварена
вредност
I-XII 2018.
22600

Коментар:

Извештај Савеза за
школски спорт Војводине

такмичењима у
текућој години
Образложење
одступања од циљне
вредности:

Циљ 2 са припадајућим индикаторима односи се на реализацију програма надлежних савеза: Савеза за
школски спорт Војводине и Универзитетског спортског савеза Града Новог Сада. У првом делу године
реализована је велика манифестација школског спорта –8. СОШОВ у Новом Саду. У току четири дана у 14
различитих спортова у мушкој и женској конкуренцији такмичило се 3752 ученика основних и средњих
војвођанских школа. Опредељена су средства у износу од 13.000.000,00 динара за смештај, исхрану и
превоз учесника, набавку опреме за реализацију такмичења, мајице учесницима и трошкове непосредне
организације свих догађаја (такмичења, свечаног отварања, едукативних радионица и осталих пратећих
догађаја). Обухват ученика и ученица у припремним и квалификационим такмичењима био је знатно
већи него претходне године, када се није одржавао СОШОВ, па је самим тим и вредност индикатора 2.1
и 2.2. већа од планиране.

Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 2 Број
ученица обухваћених
системом школских
спортских такмичења

Број

Образложење
одступања од циљне
вредности:

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
12200

Остварена
вредност
I-XII 2018.
13600

Коментар:

Информациони
2015 11844
Извештај Савеза за
систем спорта у АПВ
школски спорт Војводине
– еСавези
о такмичењима
(www.sportal.org.rs),
Извештај Савеза за
школски спорт
Војводине о
такмичењима у
текућој години
Циљ 2 са припадајућим индикаторима односи се на реализацију програма надлежних савеза: Савеза за
школски спорт Војводине и Универзитетског спортског савеза Града Новог Сада. У првом делу године
реализована је велика манифестација школског спорта –8. СОШОВ у Новом Саду. У току четири дана у 14
различитих спортова у мушкој и женској конкуренцији такмичило се 3752 ученика основних и средњих
војвођанских школа. Опредељена су средства у износу од 13.000.000,00 динара за смештај, исхрану и
превоз учесника, набавку опреме за реализацију такмичења, мајице учесницима и трошкове непосредне
организације свих догађаја (такмичења, свечаног отварања, едукативних радионица и осталих пратећих
догађаја). Обухват ученика и ученица у припремним и квалификационим такмичењима био је знатно
већи него претходне године, када се није одржавао СОШОВ, па је самим тим и вредност индикатора 2.1
и 2.2. већа од планиране.

Коментар РОБ експерткиња: У оквиру реализације школских и универзитетских спортских такмичења, индикатор
мери учешће дечака и девојчица. Број дечака у извештајном периоду премашио је планирани број за 4300 (23%). Број
девојчица је већи од планираног за 1400 (11.5%). Оба резултата показују напредак у односу на базне вредности. Разлика
у почетном броју дечака и девојчица је 5920 у корист дечака. Разлика у извештајном периоду је порасла на 9000 у корист
дечака. Препорука: потребно је да се уведу додатне мере и активности како би се родни јаз смањивао. Додатно,
потребно је да се појасни на који је начин увећан број учесника утицао на расподелу расположивих средстава, како би
се планирање поспешило.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 3 Број
студената
обухваћених
системом

Број

Информациони
систем спорта у АПВ
– еСавези
(www.sportal.org.rs),
Извештај

2017

802

850

400

Извештај Универзитетског
спортског савеза Новог
Сада за 2017. годину.
Базна вредност је
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универзитетских
спортских такмичења
Образложење
одступања од циљне
вредности:

Универзитетског
усклађена са завршним
спортског савеза
рачуном
Новог Сада
Завршетком пилот пројекта Физичког васпитања за студенте и студенткиње Универзитета у Новом Саду,
смањен је обим активности достављеног годишњег програма Универзитетског спортског савеза Новог
Сада па самим тим и мањи буџет за 2018. годину условили су негативно одступање од планиране
вредности за 2018. годину.

Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 4 Број
студенткиња
обухваћених
системом
универзитетских
спортских такмичења

Број

Образложење
одступања од циљне
вредности:

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Информациони
2017
Извештај Универзитетског
648
700
298
систем спорта у АПВ
спортског савеза Новог
– еСавези
Сада
(www.sportal.org.rs)
, Извештај
Универзитетског
спортског савеза
Новог Сада
Завршетак пилот пројекта Физичког васпитања за студенте и студенткиње Универзитета у Новом Саду,
смањен обим активности достављеног годишњег програма Универзитетског спортског савеза Новог Сада
па самим тим и мањи буџет за 2018. годину условили су негативно одступање од планиране вредности
за 2018. годину.

Коментар РОБ експерткиња: Индикатор Број студената и студенткиња обухваћених системом универзитетских
спортских такмичења указује на резултате који су далеко испод планираних, односно циљних вредности. Код младића
је обухваћено 400 студената у односу на циљаних 850, што је ниже и од базне вредности од 802. Код девојака,
обукваћено је 298 у односу на циљну вредност од 700 и полазну вредност од 648. Иако је резултат лош за оба пола,
подбачај је већи код девојака (42% остварења) у односу на младиће (47% остварења). Препорука: Важно је да се осигура
да смањења у буџету не утичу негативно на родну равноправност. Потребно је да се појачају активности и мере које
доприносе родној равноправности како би се умањио родни јаз у спорту.
Шифра програмске
активности, односно
пројекта

Назив програмске активности
односно пројекта

4007

ПОДРШКА
ФИЗИЧКИМ
ДЕВОЈЧИЦА
ДЕВОЈЧИЦЕ

Одговорно лице:

Покрајински секретар

Време трајања
пројекта:
Опис
програмске
активности/
пројекта:

252

Буџет за
2018. годину

СПОРТСКИМ
И
АКТИВНОСТИМА
10.041.912,50
–
АКТИВНЕ

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

2.298.077,67

22,88

Родна неравноправност између дечака и девојчица који се баве спортом почиње већ у узрасту од 8
година и наставља да напредује са преласком девојчица у средњу школу. Имајући наведено у виду,
основни циљ пројекта је подршка сарадњи у области спорта како би се развили заједнички приступи
који би се бавили питањем ниског нивоа физичке активности девојчица основно школског узраста (од
7-15 година) у прекограничном региону, што би омогућило њихову позитивну везу са спортом као
кључним фактором за вођење здравог начина живота. Главне пројектне активности укључују:
Истраживање о препрекама које доприносе ниском нивоу физичке активности међу девојчицама;

Развој наставног материјала са превођењем и штампањем; Организовање радионица; Набавка
спортске опреме и реквизита; Организовање пробних часова физичког васпитања и спортских
тренинга за девојчице; Прикупљање података о спортским дешавањима за девојчице у региону и
пратеће развијање апликације за паметне телефоне и таблете; Организовање менторског
програма; Учешће у иницијативи Европске комисије „Европска недеља спорта“; Организовање два
регионална кампа за девојчице. Пројекат траје 24 месеца и покрива подручје Војводине и жупаније
Чонград. Различите циљне групе се састоје од актера релевантних за тему којом се пројекат бави и
укључиће и девојчице основних школа, наставнике физичког васпитања, тренере из локалних
спортских клубова и спортске експерте. Резултати који ће произићи из пројекта су побољшане
вештине и компетенције наставника, тренера и спортских стручњака у основним школама;
Побољшани материјални услови спортских објеката у пројектном подручју за реализацију наставе и
спортских активности; Повећана свест о доступности спортских програма за девојчице у пројектној
области.
Образложење
спровођења
програмске
активности/пројекта:

С обзиром на то да је пројекат почео 1. јуна 2018. године у посматраном периоду нису реализоване
активности тако да само спровођење пројекта ће уследити у другој половини 2018. године.

Припремљена документација неопходна за спровођење овог пројекта
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 1 Степен
припремљености
пројектне
документације

Проценат

Извештај

-

0

100

100

Прва фаза реализације
пројекта која подразумева
истраживање,
организацију догађаја и
превођење (тендери)

Коментар РОБ експерткиња: Овај индикатор није уградио родну димензију иако је пројекат циљао девојчице. Циљна
је вредност у потпуности остварена те није било потребе за образложењем одступања.Препорука је да се додају и
родни индикатори.

Назив програма

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
извршења

1302

ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА

51.000.000,00

50.995.250,84

99,99

Одговорно лице:

Покрајински секретар

Опис програма:

Покрајински секретаријат за спорт и омладину прати и подржава рад удружења младих и за младе,
савеза, као и локалних канцеларија за младе; оснива и координира рад Савета за младе АПВ у складу са
законом, припрема програме и предлаже мере за унапређивање положаја младих у складу са акционим
планом политике за младе; подржава пројекте у областима значајним за младе; награђује даровите младе
у АП Војводини и континуирано подржава њихов развој.

Шифра
програма

Образложење
спровођења
програма:

Подршка даровитим младима у АП Војводини
Назив индикатора

253

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 1 Број
ученика основних
и средњих школа
којима су
додељене
награде за
постигнуте
изузетне
резултате на
такмичењима

Број

Предлог одлуке
комисије о
награђивању
даровитих ученика
и њихових ментора
и Решење
Покрајинске владе

2017

40

43

47

Базна вредност је из 2017.
године и усклађена је са
завршним рачуном.

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Број

Предлог одлуке
комисије о
награђивању
даровитих ученика
и њихових ментора
и Решење
Покрајинске владе

2017

37

Остварена
вредност
I-XII 2018.
34

Коментар:

Индикатор 2 Број
ученица основних
и средњих школа
којима су
додељене
награде за
постигнуте
изузетне
резултате на
такмичењима

Циљна
вр. у
2018.
42

Образложење
одступања од циљне
вредности:

Базна вредност је из 2017.
године и усклађена је са
завршним рачуном.

Повећан буџет за награђивање, већи број пријављених ученика мушког пола који су постигли врхунске
резултате (ови услови су дефинисани правилником о награђивању даровитих ученика)

Коментар РОБ експерткиња: Успех у остварењу циља Подршка даровитим младима у АП Војводини мери се бројем
ученика и ученица основних и средњих школа којима су додељене награде за постигнуте изузетне резултате на
такмичењима. Док је број ученика у константном порасту у односу на базну вредност од 40, пројектовану од 43, а
остварену од 47, број ученица је испод базне вредности, када их је било 37. Планирано је да 42 девојчице добију
награду али их је свега 34 на крају обухваћено у извештајном периоду. У образложењу се каже да су мушкарци у већем
броју постигли врхунске резултате. Препорука: потребно је да се пружи објашњење због чега су девојчице оствариле
резултате који су испод очекиваног нивоа, као и да се дефинише шта ће бити предузето да се ова, неповољна, ситуација
промени. РОБ је алат који омогућава да се реалокацијом ресурса оствари родна равноправност, и неопходно је да се
инвестира у већу равноправност на основу доступних родних анализа које приказују узроке неједнаким резултатима
на такмичењима.
Шифра програмске
активности, односно
пројекта

Назив програмске активности
односно пројекта

1001

ПОДРШКА
СПРОВОЂЕЊУ
14.500.000,00
ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

Одговорно лице:

Покрајински секретар

Време трајања пројекта:

254

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

14.499.361,55

100,00

Опис програмске
активности/ пројекта:

Пружање подршке организацијама младих и за младе и установама који се баве младима,
унапређење услова за реализацију њихових пројеката и активности, умрежавању младих и
побољшању услова за учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу
потреба младих и у партнерству са младима; даље унапређење информисања младих, као и
заступљеност омладинских тема у медијима; даље подстицање и вредновање изузетних
испољавања и постигнућа младих у различитим областима; унапређење могућности младих за
квалитетно провођење слободног времена; укључивање младих у различите видове неформалног
образовања; оснаживање младих да усвајају вештине за активно, одговорно и ефикасно
управљање каријером; интензиван рад на подстицању и стимулисању кроз обуке различитих
облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих; подизање свести младих о
здравим стиловима живота, безбедности и животној средини.

Образложење
спровођења програмске
активности/пројекта:

Унапређење области омладинске политике, положај, статус и учешће младих у друштву и квалитета њиховог живота
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 1 Број
младих мушког
пола обухваћених
одобреним
пројектима

Број

Извештај о
реализацији
Акционог плана
политике за младе
у АПВ

2017

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Индикатор 2 Број
младих женског
пола обухваћених
одобреним
пројектима

Број

Извештај о
реализацији
Акционог плана
политике за младе
у АПВ

Образложење
одступања од циљне
вредности:

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

15903 13828

13673

Базна вредност је из 2017.
године и усклађена је са
завршним рачуном.

Базна
год.

Базна
вр.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

2017

16892 13537

13716

Базна вредност је из 2017.
године и усклађена је са
завршним рачуном.

Циљна
вр. у
2018.

Нема већег одступања, осим што је приметно да је одобреним пројектима обухваћен већи број
младих женског пола у односу на број младих мушког пола.

Коментар РОБ експерткиња: Циљ унапређење области омладинске политике, положај, статус и учешће младих у
друштву и квалитета њиховог живота прати индикатор који мери број младих мушког и женског пола обухваћених
одобреним пројектима. У базним вредностима, постојала је мала предност девојака (1079 више у односу на младиће).
Из нејасног разлога, циљне су вредности пројектоване у корист младића. Ипак, остварен је резултат у коме има 43
девојке више од младића. Из образложења није јасно на који начин овај индикатор доприноси родној
равноправности, осим што се води статистика о броју корисника и корисница. Препорука: За родну равноправност би
било значајно и да постоји информација о учешћу пројеката који имају за циљ да унапреде родну равноправност.
Шифра програмске
активности, односно
пројекта
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Назив програмске активности
односно пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

1003

ПОДРШКА
ДАРОВИТИМ
6.700.000,00
МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ

Одговорно лице:

Покрајински секретар

Време трајања
пројекта:
Опис програмске
активности/
пројекта:

6.695.889,29

99,94

У оквиру ове програмске активности подржава се прирпема и учешће талената на такмичењу или
усавршавању у земљи или иностранству, побољшање услова за рад и унапређење наставног процеса
рада са младим талентима набавком наставне опреме неопходне за рад са младима и за студијска
усавршавања.

Образложење
спровођења
програмске
активности/пројек
та:

Препознавање младих талената и њихових награђивање
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 1 Број
награђених
најуспешнијих
ученика који су
постигли врхунске
резултате на
такмичењима у
земљи или
иностранству у
области науке,
технике, уметности

Број

Решење
Покрајинске владе

2017

37

37

47

Базна вредност је из 2017.
године и усклађена је са
завршним рачуном.

Образложење
одступања од
циљне вредности:
Назив индикатора

Повећан буџет за награђивање, већи број пријављених ученика мушког пола који су постигли врхунске
резултате.
Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 2 Број
награђених
најуспешнијих
ученица који су
постигли врхунске
резултате на
такмичењима у
земљи или
иностранству у
области науке,
технике, уметности

Број

Решење
Покрајинске владе

2017

35

37

34

Базна вредност је из 2017.
године и усклађена је са
завршним рачуном.

256

Коментар РОБ експерткиња: Циљ Препознавање младих талената и њихових награђивање мери се уз помоћ
индикатор који броји награђене најуспешније ученике и ученице који су постигли врхунске резултате на такмичењима
у земљи или иностранству у области науке, технике, уметности. Из угла родне равноправности, није прихватљива
разлика у корист дечака која је далеко изнад пројектованог резултата, док се истовремено урушава успех девојчица
који је у старту био близу паритета. Ово значи да су буџетска средства инвестирана у јачање родне неравноправности,
што је супротно од намере исказане у Закону о буџетском систему. Препорука: Потребно је да се образложи
одступање за девојчице, имајући у виду да је за дечаке наведено да је повећан буџет за награђивање и да је већи број
пријављених ученика мушког пола који су постигли врхунске резултате. Неопходно да се неравноправност сагледа, да
се утврде узроци и поступци који су јој допринели и да се укаже на пут ка јачању родне равноправности, укључујући и
реалокацију средстава.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 3 Број
специјално
награђених
ученика

Број

Решење
Покрајинске владе

2017

4

5

6

Базна вредност је из 2017.
године и усклађена је са
завршним рачуном.

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Број
Решење
2017
Базна вредност је из 2017.
Индикатор 4 Број
1
3
2
Покрајинске владе
године и усклађена је са
специјално
завршним рачуном.
награђених
ученица
Коментар РОБ експерткиња: Број специјално награђених ученика премашује циљну вредност, док је број награђених
ученица мањи од планираног. Неопходно је да се РОБ користи као алат за постизање родне равноправности.
Препоруке: Потребно је да се у образложењу одступања наведу разлози за одступање као и предлози активности и
мера које ће довести до јачања родне равноправности.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Шифра
програма

Извршење
јануар-децембар
2018.

Назив програма

Буџет за
2018. годину

Шифра
програма

Назив програма

Извршење
Буџет
за
јануар-децембар
2018. годину
2018.

%
извршења

0606

ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

10.239.000,00

99,41

Одговорно лице:

Иван Ђоковић
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10.178.750,40

%
извршења

Опис програма:

Кроз овај програм спроводе се активности усмерене на: организовање, планирање, мере безбедности и
здравља на раду у покрајинским органима. Планиране мере и активности су у складу`са законским
обавезама послодавца, обезбеђивања безбедних и здравих услова за рад, боравак других лица у радном
простору и радној околини, са циљем смањења повреда на раду, настанка професионалних болести и
болести проузроковане радом.

Спречити настанак акцидената, смањити број повреда на раду, као и професионалних болести и болести
проузроковане радом код жена и мушкараца
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 1
Родни индикатор
проценат жена
обухваћених
мерама за
унапређење
безбедности и
здравља на раду.

%

Покрајински
секретаријат

2017

18

67

9

Базна вредност 2017.

Образложење
одступања
од
циљне вредности:

Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС“, бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др.
Законом) чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе
послодавца и права запослених, те на основу тога сам планирао спровођење лекарских прегледа.
У оквиру планирања узео сам укупан број запослених. Oд укупног броја запослених у
покрајинским органима 67% су жене односно 906 жена. Током 2018.године, прегледане су 82
жене, што представља 9% од укупног броја запослених жена те због недостатка средстава
прегледан је мањи број жена, него што је планирано.
Лекарски прегледи за запослене у покрајинским органима обављали су се од јуна па до краја
2018. године.

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 2
Родни индикатор
проценат
мушкараца
обухваћених
мерама за
унапређење
безбедности и
здравља на раду

%

Покрајински
секретаријат

2017

92

33

23

Базна вредност 2017.

Образложење
одступања
од
циљне вредности:

Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС“, бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др.
Законом) чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе
послодавца и права запослених, те на основу тога сам планирао лекарских прегледа. У оквиру
планирања узео сам укупан број запослених. Од укупног броја запослених у покрајинским
органима 33% су мушкарци односно 447 мушкараца. Током 2018. године, прегледано је 103,
мушкарца, што представља 23%. од укупног броја запослених мушкараца те због недостатка
средстава прегледан је мањи број мушкараца, него што је планирано.
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Лекарски прегледи за запослене у покрајинским органима обављали су се од јуна па до краја
2018.године.
Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је добро образло жио одступање од планиране вредности.
Забрињавајуће је да је свeга 103 од 447 мушкараца обавило обавезан преглед услед недостатка средстава. Важно би
било повећати буџет за овог буџетског корисника (уколико до тога није дошло током 2019. године), који би на тај
начин могао да обезбеди законом прописане прегледе и осигура безбедност и здравље на раду. На овај начин, могуће
последице необављања прегледа се умањују кроз адекватну превенцију. Препорука: Буџетски корисник би могао да
прикаже резултате и по врсти радног места како би могло да се прати и која радна места нису обухваћена и да
планирају адекватнија средства..
Шифра програмске
активности,
односно пројекта

Назив програмске активности
односно пројекта

1009

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 10.239.000,00

Одговорно лице:

Иван Ђоковић

Време трајања
програмске
активности/
пројекта:
Опис програмске
активности/
пројекта:

Образложење
спровођења
програмске
активности/пројек
та:

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар 2018.

10.178.750,40

%
извршења

99,41

Кроз програмску активност спровођење мера безбедности и здравља на раду у покрајинским органима
спроводе се законске обавезе из области безбедног и здравог рада, са циљем осигурања безбедних и
здравих услова рада, обезбеђења средстава личне заштите на раду, прегледа и провера услова радне
околине, инсталација (громобранских, електро и гасних), преглед средстава и машина за рад,
обезбеђење и спровођење претходних и периодичних лекарских прегледа, вођење прописаних
евиденција из области безбедности и здравља на раду, оспособљавање запослених за безбедан и здрав
рад, пружање прве помоћи, као и обавештавање и сарадња са представницима запослених,
обавештавање и извештавање Покрајинске владе.
У оквиру ове програмске активности спроводиле су се потребне набавке реализација лекарских прегледа
спроведена је у односу на план са 31% укупно на број запослених у покрајинским органима, до одступања
реализације и плана дошло је због недостатка материјалних средстава.
Остале активности: преглед и контрола средстава за рад, преглед електро, громобранских и гасних
инсталација као и набавка личних заштитних средстава за запослене спроведена је у потпуности, у складу
са планом.

Предузимање превентивних мера за спречавање настанка повреда на раду, професионалних болести и обољења у
вези са радом, спровођење претходних, периодичних и циљаних лекарских прегледа код жена и мушкараца
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 1
Родни индикатор
проценат жена
обухваћених
лекарским
прегледом

%

Покрајински
секретаријат

2017

18

100

9

У %.

Образложење
одступања
од
циљне вредности:

Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС“, бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др. Законом)
чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе послодавца и права
запослених, те на основу тога сам планирао спровођење лекарских прегледа. У оквиру планирања узео сам
укупан број запослених. Од укупног броја запослених у покрајинским органима 67% су жене односно 906
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жена. Током 2018. године, прегледане су 82 жене, што представља 9% од укупног броја запослених жена
те због недостатка средстава прегледан је мањи број жена, него што је планирано.
Лекарски прегледи за запослене у покрајинским органима обављали су се од јуна па до краја 2018. године.

Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је добро образложио одступање од планиране вредности.
Забрињавајуће је да је свга 82 од 906 жена обухваћено програмом услед недостатка средстава. Важно би било
повећати буџет за овог буџетског корисника (уколико до тога није дошло током 2019. године), који би на тај начин
могао да обезбеди законом прописане прегледе и осигура безбедност и здравље на раду. На овај начин, могуће
последице необављања прегледа се умањују кроз адекватну превенцију. Препорука: Буџетски корисник би могао да
прикаже резултате и по врсти радног места.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 2
Родни индикатор
проценат
мушкараца
обухваћених
лекарским
прегледом

%

Покрајински
секретаријат

2017

92

100

23

У %.

Образложење
одступања
од
циљне вредности:

Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС“, бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017-др. Законом)
чланом 9 став 1, чланом 15 став 1 тачка 8) и члан 32 став 1 тачка 2) прописане су обавезе послодавца и права
запослених, те на основу тога сам планирао лекарских прегледа. У оквиру планирања узео сам укупан број
запослених. Од укупног броја запослених у покрајинским органима 33% су мушкарци односно 447
мушкараца. Током 2018. године, прегледано је 103, мушкарца, што представља 23% од укупног броја
запослених мушкараца те због недостатка средстава прегледан је мањи број мушкараца, него што је
планирано.
Лекарски прегледи за запослене у покрајинским органима обављали су се од јуна па до краја 2018. године.

Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је добро образложио одступање од планиране вредности.
Забрињавајуће је да је свга 103 од 447 мушкараца обавило обавезан преглед услед недостатка средстава. Важно би
било повећати буџет за овог буџетског корисника (уколико до тога није дошло током 2019. године), који би на тај начин
могао да обезбеди законом прописане прегледе и осигура безбедност и здравље на раду. На овај начин, могуће
последице необављања прегледа се умањују кроз адекватну превенцију. Препорука: Буџетски корисник би могао да
прикаже резултате и по врсти радног места.

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
извршења

8.000.000,00

100,00

Шифра
програма

Назив програма

0802

УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО
8.000.000,00
ПРАВНИХ ОДНОСА

Одговорно лице:

Иван Ђоковић

Опис програма:

Овим програмом обухваћене су активности Покрајинског социјално-економског савета којима се остварује
институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини, односно учешће социјалних
партнера: репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини у процесу доношења
одлука органа АП Војводине о битним економским и социјалним питањима која утичу на положај
послодаваца и запослених.

Обезбеђивање равномерног учешћа жена и мушкараца у саставу Покрајинског социјално-економског савета
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Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
4

Остварена
вредност
I-XII 2018.
4

Коментар:

Индикатор 1 Број
жена у саставу
Покрајинског
социјалноекономског савета

Број

Служба ПСЕС

2016

3

Образложење
одступања
од
циљне вредности:

Социјални партнери, чланице ПСЕС су, самостално, у складу са својим актима именовали своје
представнике у ПСЕС, на мандатни период 2016 – 2020. г. Увођење родне компоненте у буџет посредно
је утицало на то да је приликом замене чланова ПСЕС у току мандата, повећан број жена, у односу на
број мушкараца.

Базна вредност 2016. у %.

Коментар РОБ експерткиња: Похвале на рачун буџетског корисника за повећан број жена у саставу ПСС. Препорука:
Било би корисно да се наведе колико има чланова ПСС а колико њих су жене, тако да би индикатор био број
жена/укупан број чланова што би олакшало разумевање и онима који не знају довољно о структури Савета па би
пружена информација била комплетнија. .
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 2 Број
мушкараца у
саставу чланова
Покрајинског
социјалноекономског савета

Број

Служба ПСЕС

2016

15

14

14

Базна вредност 2016. у %.

Образложење
одступања
од
циљне вредности:

Социјални партнери, чланице ПСЕС су, самостално, у складу са својим актима именовали своје
представнике у ПСЕС, на мандатни период 2016 – 2020.г. Увођење родне компоненте у буџет посредно
је утицало на то да је приликом замене чланова ПСЕС у току мандата смањен број мушкараца, а
повећан број жена.

Коментар РОБ експерткиња: Састав СЕС-а чине: 6 представника Владе АПВ, 6 представника репрезентативних
синдиката на нивоу АПВ и 6 представника Уније послодаваца АПВ. Број мушкараца и жена у СЕС-у дакле опредељују
различити актери. Из угла родне равноправности, значајно је да подаци буду доступни на нивоу Владе, Уније
послодаваца и репрезентативних синдиката. Такође је важно ко има улогу председавајућег. Уколико је базна вредност
у процентима, као што је написано у коментару, то значи да је 2,52 мушкарца од 18 заступљено у СЕС-у. Уколико је
заиста заступљеност мушкараца у СЕС-у само 14%, потребно је да се ради на унапређењу учешћа представника мушког
пола. Могуће је, ипак, да се ради о грешци у представљању јединице мере.
Шифра програмске
активности

1001

Одговорно лице:
Време
трајања
програмске
активности/
пројекта:

261

Назив програмске активности

Буџет за
2018. годину

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА
ТРИПАРТИТИВНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ
8.000.000,00
Иван Ђоковић

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

8.000.000,00

100,00

Опис
програмске
активности/
пројекта:

Кроз активности Покрајинског социјално-економског савета спроводи се институционална сарадња
представника покрајинских органа, репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини,
односно обезбеђује се учешће социјалних партнера у процесу доношења одлука органа АП Војводине о
битним економским и социјалним питањима.

Образложење
спровођења
програмске
активности/пројек
та:

Покрајински социјално-економски савет, као независни трипартитни орган, ради на седницама, где сe
путем трипартитног социјалног дијалога, консензусом заузимају ставови и доносе одлуке по питањима од
интереса за све социјалне партнере у АПВ и ширу друшвену заједницу. Реализујући континуирани
трипартитни социјални дијалог АП Војводина извршава своју обавезу из Поглавља 19 – социјална политика
и запошљавање приступних преговора РС са Европском унијом. ПСЕС сваке године доноси Оријентациони
план рада, на основу кога се планирају и одржавају седнице. Број седница, динамика њиховог одржавања
и питања на дневном реду зависе од постигнутог консензуса чланица ПСЕС. У 2018. години Оријентациони
план рада ПСЕС је у потпуности реализован.

Афирмисање родне равноправности код заузимања ставова о економским и социјалним питањима из делокруга
рада
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 1 Број
заузетих ставова у
вези са родном
равноправношћу

Број

Служба ПСЕС

2016

0

1

1

Базна вредност 2016.

Образложење
одступања
од
циљне вредности:

Реализујући „Платформу деловања Покрајинског социјално-економског савета на унапређењу привредног
амбијента и побољшању положаја послодаваца и запослених у АПВ у периоду 2017 – 2020. г.“ којом је
посебан став је посвећен постизању родне равноправности и оснаживању укупног положаја жена, на
седници ПСЕС размотрена је „Информација УПВ о проблемима жена у предузетништву“. Поводом овог
материјала консензусом је усвојен став којим се подржавају све мере надлежних институција у
оснаживању жена у привредном животу и захтева хитно деловање у доношењу Закона о социјалном
предузетништву или доношење посебног закона о женском предузетништву, којим би се свеобухватно
уредило ово питање.

Коментар РОБ експерткиња: У извештајном периоду ПСЕС је заузео став везан за предузетништво жена што је
позитивно. Није сасвим јасно из самог образложења зашто то питање настоји да се реши посебним законима и зашто
се везује искључиво за социјално предузетништво, и да ли је то био предмет саме ифнормације Удружења
послодаваца АПВ, а која се на седници разматрала.

Шифра
програма

Назив програма

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
извршења

0803

Активна политика запошљавања

119.900.000,00

117.175.172,69

97,73

Одговорно лице:
Опис програма:

Иван Ђоковић
Овим програмом обухваћене су активности усмерене на постизање циљева Националног, Покрајинског
и локалних акционих планова запошљавања, праћење ефикасности спровођења програма и мера активне
политике запошљавања и активности професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом.

Подстицање запошљавања и смањење незапослености жена и мушкараца
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 1
Родни индикатор

%

База података ПСПТ

2017

60

50

55

Односи се на процентуално
утврђен број додељених

262

субвенција по јавним
позивима у току једне
године у складу са ПАПЗ,
којима су запослене или
радно ангажоване жене.
Базна вредност 2017

Проценат жена
запослених или
радно
ангажованих кроз
програме и мере
активне политике
запошљавања
Образложење
одступања
од
циљне вредности:

Разлог одступања од циљне вредности је већа заинтересованост жена за учествовање у
самозапошљавању, као мери активне политике запошљавања, с обзиром да је износ субвенције за
самозапошљавање жена и ОСИ износио 300.000,00 динара, а мушкараца 250.000,00 динара.

Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је премашио циљану вредност. Није довољно јасно зашто је циљна
вредност нижа од базне, нарочито имајући у виду родни јаз који постоји у предузетништву. Препорука: Циљну
вредност би требало повећати. Такође, потребно је појаснити разлоге зашто се једној групи дају већа средства, тј. да
се ради о афирмативној мери а не дискриминишућој одредби.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 2
Родни индикатор
Проценат
мушкараца
запослених или
радно
ангажованих кроз
програме и мере
активне политике
запошљавања

%

База података ПСПТ

2017

40

50

45

Односи се на процентуално
утврђен број додељених
субвенција по јавним
позивима у току једне
године у складу са ПАПЗ,
којима су запослени или
радно ангажовани
мушкарци. Базна вредност
2017.

Образложење
одступања од
циљне вредности:

Разлог одступања од циљне вредности је већа заинтересованост жена за учествовање у програмима и
мерама активне политике запошљавања, као и већем износу субвенције за самозапошљавање жена и
ОСИ.

Коментар РОБ експерткиња: Иако није остварена циљна вредност она је већа од базне чиме је већи број мушкараца
подржан него 2017 године.

Шифра програмске
активности

Назив програмске активности

1001

АКТИВНА
ЗАПОШЉАВАЊА
ВОЈВОДИНИ

Одговорно лице:
Време
трајања
програмске
активности/
пројекта:

Иван Ђоковић

263

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

119.900.000,00

117.175.172,69

97,73

ПОЛИТИКА
У
АП

Опис
програмске
активности/
пројекта:

Образложење
спровођења
програмске
активности/пројек
та:

Овом програмском активношћу спроводе се програми и мере активне политике запошљавања којима
се подстиче запошљавање назапослених лица, односно смањује број незапослених лица. У складу са
акционим планом запошљавања и средствима опредељеним у покрајинском буџету, субвенционише се
самозапошљавање незапослених лица, запошљавање незапослених лица код послодаваца са територије
АП Војводине који имају потребу за новим запошљавањем и финансира се радно ангажовање
незапослених лица кроз програме јавних радова
У циљу реализације Програмске активности донето је три правилника: Правилник о додели субвенција
за самозапошљавање у АП Војводини у 2018. години, Правилник о додели субвенција за запошљавање
незапослених лица у АП Војводини у 2018. години и Правилник о додели средставан за финансирање
спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2018. години. На основу правилника расписана
су два јавна позива и један јавни конкурс 27. јула 2018. године, који су трајали до 17.августа 2018. године.

Повећање запошљавања и радног ангажовања и смањење броја незапослених жена и мушкараца
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 1
Родни индикатор
проценат жена
запослених кроз
програм
самозапошљавањ
а

%

База података ПСПТ

2017

48

Образложење
одступања од
циљне вредности:

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Програм обухвата
процентуално утврђен број
незапослених жена које су
се самозапослиле, односно
регисторвале делатност уз
добијање субвенције
(зависи од износа буџетских
средстава); Базна вредност
2017
Одступање од циљне вредности је проузроковано условима Јавног позива, односно повећеаном
заинтересованошћу жена за учешћем, јер је субвенција за самозапошљавње жена додељивана у износу
од 300.000,00 динара.

49

60

Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је премашио циљну вредност услед давања мало бољих услова за
потенцијалне предузетнице. Ово је добар приступ зато што је родни јаз изражен код самозапошљавања где су жене
далеко мање самозапослене од мушкараца. Није јасно како је премашивање утицало на одобрена средства и да ли су
у том случају смањени појединачни износи а што није добра пракса ако је то случај. Било би важно да се наведе и
тачан број пријављених на програм да би се проценила просечна заинтересованост и због будућег планирања.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 2
Родни индикатор
проценат
мушкараца
запослених кроз
програм
самозапошљавањ
а

%

База података ПСПТ

2017

52

Образложење
одступања од
циљне вредности:

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Програм обухвата
процентуално утврђен број
незапослених мушкараца
који су се самозапослили,
односно регисторвали
делатност уз добијање
субенције (зависи од износа
буџетских средстава); Базна
вредност 2017.
Одступање од циљне вредности је проузроковано условима Јавног позива, односно повећеаном
заинтересованошћу жена за учешћем, јер је субвенција за самозапошљавње жена додељивана у износу
од 300.000,00 динара, док су мушкарци за самозапошљавање остваривали право на субвенцију од
250.000,00 динара.

51

40

Коментар РОБ експерткиња: Било би значајно навести колики је био укупан број пријава. Можда смањење није добар
приступ, већ би требало би одвојити појединачно већа средства а додати посебно за мање заступљене групе. Тада би
се смањио ризик од заостајања за циљем.
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Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 3
Родни индикатор
проценат жена
запослених и
радно
ангажованих кроз
програме и мере
активне политике
запошљавања

%

База података ПСПТ

2017

54

Образложење
одступања од
циљне вредности:

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Програм обухвата
процентуално утврђен број
незапослених жена
запослених и радно
ангажованих кроз програме
и мере активне политике
запошљавања, код
послодаваца (зависи од
износа буџетских
средстава); Базна вредност
2017.
Одступање од циљне вредности настало је услед веће потребе за запошљавањем и радним ангажовањем
жена на пословима и радним местима прилагођеним женском полу.
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53

Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је премашио циљ. Препорука: било би добро да су у образложењу
видљиви апсолутни бројеви, као и информација о којим се занимањима ради. Из угла родне равноравности, потребно
је да се руше родни стереотипи, а не да се подстичу даље кроз запошљавање у одређеним занимањима. Потребно је
да се осмисле додатне активности које би подстакле запошљавање мање заступљеног пола у нетипичним
занимањима у односу на припадност одређеном полу.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 4
Родни индикатор
проценат
мушкараца
запослених и
радно
ангажованих кроз
програме и мере
активне политике
запошљавања

%

База података ПСПТ

2017

46

51

47

Програм
обухвата
процентуално утврђен број
незапослених
мушкараца
запослених
и
радно
ангажованих кроз програме
и мере активне политике
запошљавања,
код
послодаваца
(зависи од
износа
буџетских
средстава); Базна вредност
2017.

Образложење
одступања од
циљне вредности:

Одступање од циљне вредности настало је услед мање потребе за запошљавањем и радним
ангажовањем мушкараца.

Коментар РОБ експерткиња: Препорука је да се у образложењу наведу апсолутни бројеви и о којим се занимањима
ради, да би се боље разумело одступање од циљне вредности. Из угла родне равноравности, потребно је да се руше
родни стереотипи, а не да се подстичу даље кроз запошљавање у одређеним занимањима. Потребно је да се осмисле
додатне активности које би подстакле запошљавање мање заступљеног пола у нетипичним занимањима у односу на
припадност одређеном полу.

Шифра
програма
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Назив програма

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
извршења

1507
Одговорно лице:
Време
трајања
пројекта:
Опис програма::

УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ
375.068.933,87
ТУРИЗМА

356.239.976,60

94,98

Иван Ђоковић

Спровођење програма је усмерено ка унапређењу конкурентности туристичких дестинација, њиховом
удруживању као и јачању капацитета туристичке понуде, ради развијања нових и унапређења
постојећих туристичких производа у АП Војводини као и на промоцију туристичке понуде АП Војводине.

Увођење родне перспективе у мере унапређења туризма у АП Војводини
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 1 Број
мера у које је
уведена родна
перспектива
Образложење
одступања од
циљне вредности:

Број

Анкета
покрајинског
секретаријата

2017

1

1

2

Базна вредност 2017.

Конкурсом за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине
Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине
Војводине у 2018. години – Манифестације, средства су додељена за 30 удружења.
Конкурсом за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине
Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине
Војводине у 2018. години – Међународне манифестације, додељена су средства за 6 удружења

Коментар РОБ експерткиња: Образложење не даје у потпуности информацију о којим се мерама ради, и да ли се број
2 односи на број конкурса или на број удружења која су подржана.

Шифра програмске
активности

Назив програмске активности

Буџет за
2018. годину

1001

РАЗВОЈ
ТУРИСТИЧКОГ
ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ
292.084.997,07

Одговорно лице:
Време
трајања
пројекта:
Опис
програмске
активности/
пројекта:

Иван Ђоковић

Образложење
спровођења
програмске
активности/пројек
та:
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Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

273.256.039,80

93,55

Спровођење активности које се односе на: припрему и реализацију развојних планова и програма туризма
кроз финансирање пројеката и активости субјеката из области туризма АП Војводине, а у циљу унапређења
конкурентности туристичке дестинације и јачање капацитета туристичке понуде, ради развијања нових и
унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини; предлог одлука, решења, информација,
извештаја и других аката које усваја Покрајинска влада и Скупштина; предлог акта у вези планирања и
развоја туризма на териотрији Покрајине у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије;
анализу кретања и промена на туристичком тржишту, праћење резултата оствареног домаћег и иностраног
туристичког промета и девизног прихода од туризма.
У циљу адекватног спровођења програмске активности донети су Правилници о додели бесповратних
средстава. Објављено је седам Конкурса из области туризма, на основу којих су донете одлуке, подржано
је 14 пројеката локалних самоуправа, 63 пројеката привредних субјеката и 40 пројеката удружења, које ће
за резултат имати јачање капацитета туристичке понуде у циљу развијања нових и унапређења постојећих
туристичких производа у АП Војводини. Такође су у 2018. години објављени јавни позиви у складу са
законом о јавним набавкама, на основу плана јавних набавки за 2018. оодину у циљу унапређења
конкурентности туристичке дестинације са посебним нагласком на развој циклотуризма. У складу са
уговореним обавезама и предвиђеном динамиком, одређеном конкурсном документацијом која је

саставни део јавног позива, до краја 2018. године све активности предвиђене Буџетом, Финансијским
планом и Планом набавки су окончане.

Подршке женама и мушкарцима за манифесатације локалног, регионалног и међународног значаја које утичу на
креирање атрактивне туристичке понуде
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 1 Број
жена чланица
подржаних
удружења које
организују
манифестације и
учествују на
манифестацијама

број

Покрајински
секретаријат

2017

2534

2600

728

До
сада
није
успостављен
систем
мерења, тако да ће
веродостојна
базна
вредност бити 2017.
година

Образложење
одступања од
циљне вредности:

Конкурсима за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине
Војводине у 2018. години подржано је 36 удружења, укупан број жена чланица подржаних удружења је
728

Коментар РОБ експерткиња: Недостаје образложење зашто је дошло до тако великог одступања од циљне вредности
од 2600 жена учесница манифестација на свега 728.
Из угла родне равноправности, значајније би било да се прати број женских удружења која су подржана да се баве
манифестацијама и теме самих манифестација, односно на који тачно начин доприносе унапређењу родне
равноправности.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 2 Број
мушкараца
чланова
подржаних
удружења који
организују
манифестације и
учествују на
манифестацијама

број

Покрајински
секретаријат

2017

2967

3000

646

Базна вредност 2017.

Образложење
одступања од
циљне вредности:

Конкурсима за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине
Војводине у 2018. години подржано је 36 удружења, укупан број мушкараца чланова подржаних
удружења је 646

Коментар РОБ експерткиња: Недостаје образложење зашто је дошло до тако великог одступања од циљне вредности
од 3000 мушкараца учесника манифестација на свега 646. Из угла родне равноправности, значајније би било да се
прати број женских удружења која су подржана да се баве манифестацијама и теме самих манифестација.
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Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
извршења

360.332.061,05

98,04

Шифра
програма

Назив програма

1509

ПОДСТИЦАЈИ
РАЗВОЈУ
367.548.193,15
КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

Одговорно лице:

Иван Ђоковић

Опис програма:

Програм обухвата мере и активности техничке и финансијске подршке сектору МСПП, подстицаје
директним инвестицијама (гринфилд, браунфилд), подршку и промоцију извоза путем наступа на
сајмовима, подршку пословном умрежавању и удруживању (кластери, инкубатори), подршку очувању и
развоју старих и уметничких заната, подршку успостављању система вредновања квалитета домаћих
производа кроз стандардизацију и сертификацију, подршку социјалном предузетништву и др.

Развијање родно осетљивог приступа привредном развоју
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 1 Број
мера за
унапређење
положаја жена у
области привреде

Број

База података у
Покрајинском
секретаријату

2016.

1

2

1

Коментар: Базна
вредност 2016.

Образложење
одступања од
циљне вредности:

Програм (Подстицаји развоју конкурентности привреде), обухвата више програмских активности у
склопу којих се, тамо где је то могуће, подаци разврставају и према полу, све са циљем интегрисања
родне перспективе у привредни развој АПВ. За целовито сагледавање привредног развоја и са родног
аспекта, потребно је израдити свеобухватну родну анализу што још увек није учињено.

Коментар РОБ експерткиња: Позитиван је помак унапређење евиденција и родне статистике у програмима које
реализује ПС за привреду, што је наведено да је једна мера од планиране две које доприносе унапређењу родне
равноправности. Добро је што буџетски корисник препознаје неопходност спровођења родне анализе чиме ће се
омогућити реализација овог важног циља.
Шифра програмске
активности

Назив програмске активности

1001

Подршка
развоју
предузетништва, микро, малих
176.000.000,00
и
средњих
привредних
друштава

Одговорно лице:
Време трајања
програмске
активности/ пројекта:

Опис програмске
активности /
пројекта:
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Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

175.882.500,00

99,93

Иван Ђоковић

Програмска активност се односи на подршку предузетницима, микро, малим и средњим привредним
друштвима путем: субвенцонисања трошкова набавке опреме, машина, софтвера, репроматеријала,
услуга и др; финансирања обука за стицање менаџерских знања и осталих захтева савременог
пословање (поседовање стандарда квалитета, електронске презентације и сл.), издатака за набавку
нематеријалне имовине (лиценци, сертификата, франшиза, патената и др.), субвенционисање камата
за почетнике у пословању у сарадњи са финансијским институцијама и других мера за унапређење
пословне делатности и конкурентности на тржишту, укључујући подршку иновационим производима и
иновационим процесима.

Образложење
спровођења
програмске
активности/пројекта
:

У оквиру ове програмске активности током 2018. године расписано је пет конкурса.
Два конкурса расписана су (24. марта) у оквиру креативне економије и то: Конкурс за набавку
машина, опреме или софтвера у 2018. години – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ и Конкурс за набавку
репроматеријала и услуга у 2018. години – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ. Одлуке о додели средстава по
конкурсима у оквиру креативне економије донете су 13. и 14. јуна 2018. године. За набавку машина,
опреме или софтвера планирана су средства у коначном износу од 19.300.000,00 дин, а додељено је
19.269.000,00 динара (извршење је 99,84%). За набавку репроматеријала и услуга коначан буџет
износио је 9.700.000,00 дин, од чега је додељено 9.643.000,00 дин (извршење је 99,41%).
Друга два конкурса расписана су (15. јула) за субвенционисање издатака за набавку машина или
опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2018. години – КАПИТАЛНЕ
СУБВЕНЦИЈЕ (буџет 59.200.000,00 дин) и за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у
2018. години – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ (буџет: 48.800.000,00 дин). Одлуке о додели средстава по овим
конкурсима донете су 4. септембра. (са једном изменом 22. октобра). За набавку машина, опреме,
софвера и нематеријалне имовине додељена су средства у износу од 59.170.500,00 дин (извршење је
99,95%), а за набавку репроматеријала реализован је целокупан износ од 48.800.000,00 дин
(извршење је 100%).
Конкурс за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години – ТЕКУЋЕ
СУБВЕНЦИЈЕ поновљен је 18. новембра, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве (укупно
39.000.000,00 дин). Корисницима је додељено свих 39.000.000,00 дин (извршење је 100%).

Jaчање женског предузетништва
Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 1 Родни %
индикатор:
Учешће одобрених
субвенција за жене –
предузетнице
(оснивачице
предузетничких
радњи) и
(су)власнице
привредних
друштава, у укупној
вредности
додељених
субвенција

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

База података у
Покрајинском
секретаријату

2016

23

30

23,4

Базна вредност 2016.
На конкурсу се
дефинише удео
средстава намењен за
женско предузетништво
(у%).

На свих пет конкурса, предузетницама и привредним друштвима у којима су жене једине или већинске
(су)власнице (50-100%), додељено је 41.233.500,00 дин, што је 23,4% од укупно додељених средстава.
Образложење
одступања од циљне
вредности:

Појединачно посматрано, учешће средстава додељених женама у укупно одобреном износу, највеће је
у области креативне економије код субвенција за набавку репроматеријала и услуга – 41,3%. (износ од
3.980.000,00 дин). Субвенције додељене женама најмање су заступљене на конкурсима за
субвенционисање издатака за набавку репроматеријала – 18,3% (кумулативан износ 16.065.000,00 дин
= 6.840.000,00 + 9.225.000,00 дин).
На свих пет конкурса за доделу бесповратних средстава у склопу ове програмске активности у 2018.
години, укупно је било 224 корисника средстава од којих су 63 жене – предузетнице или већинске
(су)власнице привредних друштава, што је 28,1%.

Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник прати удео у средствима и број подржаних пројеката што би требало
и даље да се настав. Буџетски корисник је циљао да на конкурсима за подршку предузетништву 30% средстава буде
додељено за подршку женама предузетницама. Овај циљ није остварен, а остварен износ био је мало већи од базне
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вредности. Од 175 милиона колико је на конкурсима било додељено, 41 милион је додељен предузетницама што
чини 23,4%. Жене су чиниле 28,1% корисника (160 мушкараца и 63 жене). Буџетски корисник би требало да уложи
додатни напор како би се више жена пријавило (можда баш у сарадњи са УПВ и њиховом женском секцијом), као и
да се у сарадњи са њима идентификује који су разлози због којих не учествују, и да ли конкурси одговарају на њихове
потребе. Наиме, потребно је да обухват жена буде далеко већи да би се затворио родни јаз који постоји у
предузетништву жена.
Подршка почетницима у пословању
Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 1 Родни %
индикатор:
Удео субвенција за
жене – оснивачице
предузетничких
радњи и
(су)власнице
привредних
друштава, у укупном
броју одобрених
субвенција
Образложење
одступања од циљне
вредности:

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

База података у
Покрајинском
секретаријату

2016.

0

15

0

Базна вредност 2016.

У 2018. години нису расписани конкурси за подршку почетницима у пословању

Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник није објаснио зашто нису расписани конкурси за почетнике. Такође,
важно је напоменути да је за start up програме најважније да буду у континуитету, уколико је намера да се подстиче
предузетништво. Start up фаза обухвата прве три године пословања и најосетљивија је за предузећа, а циљ је да она
опстану и расту и постану порески обвезници. Уколико је због ограничености средстава потребно да се укидају
програми, то свакако не би требало да буду start up програми. Континуитет start up подршке мотивише нове
предузетнике и предузетнице.
Шифра програмске
активности

1005
Одговорно лице:
Време трајања
пројекта:
Опис програмске
активности/
пројекта:
Образложење
спровођења
програмске
активности/пројекта
:

Назив програмске активности

ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ
СТАРИМ ЗАНАТИМА

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

7.000.000,00

7.000.000,00

100,00

И

Иван Ђоковић

Програмска активност обухвата спровођење конкурса за унапређивање и развоја пословања, набавке
опреме и материјала за рад и организовања обуке за занимања која се сматрају уметничким и старим
занатима
Ова програмска активност обухвата подршку пројектима који ће путем инвестиционих улагања у
опрему обезбедити унапређење и развој процеса производње у области старих заната (капиталне
субвенције ), као и подршку набавци производног материјала како би се помогло да оживе готово
нестале вештине појединих старих заната (текуће субвенције). Реализација је извршена до краја
године.

Подршка старим и уметничким занатима и производима домаће радиности
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Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 1 Родни
индикатор: Удео
субвенција (у %) за
жене оснивачице
занатских радњи (у
домаћој радиности)

%

Анкета корисника
средстава

2017

64

55

44,19

Базна вредност 2017.

Образложење
одступања од циљне
вредности:

Конкурс за субвенционисање старих заната је расписан и реализован. Одступање од циљне вредности
је условљено бројем пријављених жена оснивачица радњи, као и бројем оних које су испуњавале
услове. Број пријављених жена оснивачица радњи које испуњавају услове расписаног конкурса је мањи
у односу на циљну вредност.
Јединица
Извор
Базна Базна Циљна Остварена Коментар:
мере
верификације
год.
вр.
вр. у
вредност
2018.
I-XII 2018.
%
Анкета корисника
2017
Базна вредност 2017.
37
45
55,81
средстава

Назив индикатора

Индикатор 2 Родни
индикатор: Удео
субвенција (у %) за
мушкарце осниваче
занатских радњи (у
домаћој радиности)
Образложење
одступања од циљне
вредности:

Конкурс за субвенционисање старих заната. Одступање од циљне вредности је условљено бројем
пријављених, као и бројем оних који су испуњавали услове. Број пријављених мушкараца оснивача
радњи који испуњавају услове расписаног конкурса је већи у односу на циљну вредност.

Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је циљао да смањи учешће жена и повећа учешће мушкараца као
оснивача занатских радњи, а са циљем субвенионисања старих и уметничких заната, и производа домаће радиности.
Било би корисно испитати разлоге који су довели до већег смањена учешћа жена од планираног и већег повећања
учешћа мушкараца од планиране вредности. Да ли су нпр. жене, као оне које су више заступљене у овој области да
она није више исплатива, или једноставно нису знале за овај конкурс у довољној мери, или су већ развиле своје
бизнисе у мери у којој су планирале. Такође, било би корисно да се уради анализа која би показала у којим су тачно
занатима више присутне жене, а у којима мушкарци.
Шифра програмске
активности

1013

Одговорно лице
Време трајања
пројекта:
Опис програмске
активности/
пројекта:
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Назив програмске активности

Буџет за
2018. годину

ПОДРШКА
РАЗВОЈУ
КАПАЦИТЕТА
СОЦИЈАЛНИХ
ПРЕДУЗЕЋА И СОЦИЈАЛНО
ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА 14.319.000,00

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

14.061.000,00

98,20

Иван Ђоковић

У оквиру подршке социјалним предузећима спроводиће се јавни позиви приватним послодавцима за
набавку опреме и репроматеријала.

Образложење
спровођења
програмске
активности/пројекта
:

Расписан је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за доппринос
развоју социјалне економије на територији АП Војводине. Конкурс је завршен и реализован.

Успоставити евиденцију социјалних предузећа и предузетника на територији АП Војводине
Назив индикатора

Јединица
мере

Број
Индикатор 1 Број
подржаних
социјалних
предузећа/иницијати
ва у АПВ
Образложење
одступања од циљне
вредности:

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

База података у
Покрајинском
секретаријату

2017

10

5

10

Базна вредност 2017.

По јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју
социјалне економије на територији АП Војводине средства су додељена за 10 привредних друштава (9
су регистрована за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, а 1
привредно друштво је корисник по основу уговора о пословању са казнено поправном установом)

Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је пребацио циљану вредност (5) и достигао базну од 10 подржаних
предузећ, а од којих су 9 за професионалну рехабилитацију ОСИ и 1 привредно друштво које је корисник по основу
уговора о пословању са казнено поправном установом. Препорука: Било би добро поставити већу циљану вредност
пошто је учешће социјалних предузећа значајно као вид подршке запошљавању друштвено искључених група а
очигледно је да има потенцијала. Подршка на овај начин чак и ако би то захтевало повећање потребних средстава
дугорочно би донело и друштвену валоризацију појединацима у овом друштву али и буџетске уштеде на другим пре
свега социјалним давањима.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 2 Родни
индикатор: Удео
жена обухваћених
подршком развоју
социјалних
предузећа и
предузетничких
радњи

%

База података у
Покрајинском
секретаријату

2017

43

10

40

У %. Базна вредност
2017.

Образложење
одступања од циљне
вредности:

По јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за доппринос развоју
социјалне економије на територији АП Војводине удео жена је 40%.

Коментар РОБ експерткиња: Није сасвим јасно из ког разлога је буџетски корисник поставио ниску циљну вредност
од 10%, што је за 33% мање од базне вредности. На крају је остварена вредност чак 40%, па би требало да буде додатно
образложено зашто је премашена за толико циљана вредност и која је препорука за наредни период. Иначе је
позитивно и важно да буџетски корисник настави са праћењем и броја подржаних иницијатива и са праћењем удела
жена обухваћених подршком. Препорука је да се код образложења унесу информације о апсолутним бројевима.
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Управа за капитална улагања АП Војводине
Шифра
програма
1505
Одговорно лице:

Опис програма:

Образложење
спровођења програма:

Назив програма

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
извршења

Регионални развој
9.030.888.144,61
6.168.204.670,98
68,30
Директор
Програм Регионални развој се спроводи као заједнички програм од стране Управе за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине и Покрајинског секретаријата за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
У оквиру својих надлежности Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине спроводи
Програм у делу који обухвата подршку јединицама локалне самоуправе, установама и другим
институцијама на територији Аутономне покрајине Војводине у реализацији пројеката од значаја за
локални и регионални развој у следећим областима: водопривреда и заштита животне средине,
локални и регионални економски развој, саобраћајна инфраструктура, енергетика и енергетска
ефикасност, здравство и социјална заштита, образовање, ученички и студентски стандард, заштита
културног наслеђа, развој спорта и јавно информисање.
За Програм Регионални развој у разделу Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
у 2018. години укупно је планирано 9.030.888.144,61 динара, а у извештајном периоду реализовано је
6.168.204.670,98 динара, што представља 68,30% од плана.
Степен извршења планираних средстава условљен је динамиком спровођења поступака јавних
набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова,
односно вршења услуге и испоруке добара.
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је у 2018. години спровела 11 поступака
доделе средстава путем јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица
локалне самоуправе на основу којих је са корисницима средстава закључено 38 уговора о преносу
средстава укупне вредности 2.023.432.763,62 динара. Одобрено је финансирање/суфинансирање
капиталних пројеката на територији 31 јединице локалне самоуправе.
Током 2018. године финансирана је реализација капиталних пројеката који су започети претходних
година и реализација нових капиталних пројеката одобрених путем јавних конкурса и планираних у
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.
У извештајном периоду завршена је реализација 87 капиталних пројеката, док се 40 налази у фази
реализације и 1 у фази спровођења поступка јавне набавке.

Шифра програмске
активности односно
пројекта

Назив програмске активности
односно пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

1008

ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У
ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

678.484.953,54

423.099.275,92

62,36

Одговорно лице:
Време трајања
програмске
активности/
пројекта:
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Директор
-

Опис програмске
активности/
пројекта:

Образложење
спровођења
програмске
активности/пројекта:

Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције,
санације и адаптације објеката здравствених установа и установа социјалне заштите, као и набавку
неопходне медицинске и немедицинске опреме и опреме неопходне за развој интегрисаног
информационог система.
За Програмску активност - Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите у 2018.
години укупно је планирано 678.484.953,54 динара, а у извештајном периоду реализовано је
423.099.275,92 динара, што представља 62,36% од плана.
Степен извршења планираних средстава условљен је динамиком спровођења поступака јавних
набавки неопходних за реализацију капиталних пројеката и уговореном динамиком извођења радова.
Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у извештајном периоду није спровела
поступак доделе средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области здравства и
социјалне заштите путем јавног конкурса.
Током 2018. године финансирана је реализација капиталних пројеката који су започети претходних
година.
У извештајном периоду завршена је реализација 11 капиталних пројеката, док се 2 налазе у фази
реализације.
Преглед реализације по уговорима у периоду I-XII 2018. :
Доградња Одељења за здравствену заштиту деце Дома здравља "Др Ђорђе Бастић" Србобран
73.918,15
Реконструкција објекта Дома здравља у Бачком Јарку
Темерин
1.123.452,84
Специјална болница за плућне болести "Др Будислав Бабић" Бела Црква - Набавка РТГ аналогног
уређаја са подним носачем цеви и системом за компјутеризовану радиографију
Бела Црква
7.286.444,96
Пројекат за реконструкцију интернистичког блока Опште болнице Панчево број: Е-2016/296-Панчево
223.775.213,28
Установа социјалне заштите Геронтолошког центра "Нови Сад" - Адаптација, реконструкција,
доградња и надоградња прихватилишта у Футогу -Нови Сад
39.392.236,83
Специјална болница за психијатријске болести "Ковин" - Пројекат реконструкције, адаптације и
енергетске санације објекта Психогеријатрије у оквиру комплекса СБПБ "Ковин" у Ковину
44.771.973,27
Клинички центар Војводине - Реконструкција и санација објекта Клиничког центра Војводине-Нови Сад
43.975.003,29
Специјална болница за плућне болести "Др Будислав Бабић", Бела Црква - Завршетак изградње новог
објекта болнице спратности П+3, габарита 41,74x14 m
Бела Црква 29.961.721,20
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине - Изградња објекта Одсека за магнетну
резонанцу при Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине - фаза I-Нови Сад
21.711.531,22
Набавка медицинске опреме за потребе Дома Здравља-Врбас
897.065,28
Набавка нове медицинске опреме: комбинованог апарата за физикалну терапију и интероралног РТГ
апарата-Жабаљ 863.616,00
Набавка РТГ аналогног уређаја са подним носачем цеви -Оџаци
5.388.999,60
Побољшање брзине и квалитета пружања хитне медицинске помоћи и других здравствених услуга
путем набака санитетског возила-Пећинци
3.878.100,00

Обезбеђивање услова за равноправан приступ квалитетној здравственој и социјалној заштити и здравственим и
социјалним услугама свим лицима без обзира на родну равнопавност
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 1 Број
одобрених пројеката
који испуњавају

%

Извештај о
одобреним
пројектима

2017

0

3

0

Остварење циљне
вредности индикатора
зависи од квалитета и
оцене капиталних
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пројеката са којима
јединице локалне
самоуправе аплицирају
на јавним конкурсима
Управе за капитална
улагања Аутономне
покрајине Војводине.

критеријум родне
равноправности

Образложење
одступања од циљне
вредности:

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у извештајном периоду није спровела поступак
доделе средстава за финансирање/суфинансирање пројеката у области здравства и социјалне заштите путем јавног
конкурса, будући да нису обезбеђена неопходна средства за реализацију истог. Није остварена циљна вредност
индикатора.

Коментар РОБ експерткиња: Овај је индикатор био похваљен као иновативан и врло практичан начин да се родна
перспектива утка у рад Управе и да се на тај начин допринесе свести циљаних заинтересованих група о значају
увођења родне перспективе у планирање, имплементацију и процену ефеката изградње и спровођења капиталних
пројеката. Нажалост, средства нису усмерена за обезбеђивање услова за равноправан приступ квалитетној
здравственој и социјалној заштити и здравственим и социјалним услугама свим лицима без обзира на пол и друге
родне карактеристике.

Служба за реализацију програма развоја АП Војводине
Шифра
програма

Назив програма

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
извршења

1509

ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ
КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

58.116.858,95

52.560.558,55

90,44

Одговорно лице:
Опис програма:
Образложење
спровођења програма:

Директор
Програм има за циљ развој људских ресурса и повећање иновативности, повећање конкурентности
МСП као и развој предузетништва, микропредузећа и подршку startup компанија.
Програм се спроводи путем обука људских ресурса и путем отварања предузетничких радњи,
оснивања малих и средњих предузећа у пословном амбијенту са погодностима.

Обука људских ресурса за пословање у складу са станадaрдима, стварање могућности за стандардизацију и
сертификацију малих и средњих предузећа, како би иста била конкурентна на тржишту и како би се створила
могућност за извоз домаћих производа на страна тржишта.
Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 1 Број
реализованих обука

Број

Образложење
одступања од циљне
вредности:
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Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

База податка
2017
Базна година је
14
14
17
Информативног
2017.година
центра за пословну
стандардизацију и
сертификацију
У 2018.години је остварен већи број обука (17) од планираног броја (14). У 2018. години реализовано је
17 обука са 135 полазника. Број реализованих обука у периоду јануар-децембар 2018. године је већи
од циљне планиране вредности за 21,43%, а мањи је број полазника за 18,52% од планиране
програмске вредности за 2018. годину. У 2018. години реализоване су обуке из области:
имплементација система за контролу критичних тачака у производњи здравствено безбедних

прехрамбених производа (HACCP); обука за имплементацију захтева стандарда који се односе на
акредитацију лабораторија- транзиција
на нову верзију стандарда СРПС ИСО 17025:2017;
имплементација система менаџмента безбедношћу хране – захтеви за сваку организацију у ланцу хране
у складу са захтевима ИСО 22000/FSSC 22000:2017; In-house обуке за интерне провериваче стандарда
IFS Food, верзија 6.1.. Број издатих потврда о похађању обука у 2018. години је мањи од плниране
годишње вредности утврђених индикатора.

Отварање предузетничких радњи, регистација микропредузећа у оквиру пословног инкубатора а у циљу
запошљавања незапослених жена и мушкараца.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 1 Број
новооснованих
предузетничких
радњи, малих и
средњих предузећа,
која посллују у
оквиру пословних
инкубатора

Број

База подтака
Половног
инкубатора у
Суботици,
Зрењанину, Новом
Саду и Сенти

2017.

25

20

20

Базна година је
2017.година

Образложење
одступања од циљне
вредности:

У 2018.години је у Пословним инкубаторима у Суботици, Зрењанину, Новом Саду и Сенти, основано 20
предузетничких радњи, колико је било и планирано, што значи да је циљана вредност и постигнута.

Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је остварио циљ. Препорука: Из угла родне равноправности је важно
да се, уз број новооснованих предузетничких радњи, наведу и подаци о којим секторима се ради, и да се води
структура по полу власника. Наиме мушкарци и жене нису једнако заступљени у свим секторима, а уопште сектор
услуга добија мање подршке, за шта не постоји увек економско оправдање, па би већи број информација помогао
будуће планирање.

Шифра програмске
активности односно
пројекта

Назив програмске активности
односно пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

1010

ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ

23.865.885,18

23.865.885,18

100,00

Одговорно лице:
Време трајања
програмске
активности/ пројекта:
Опис програмске
активности/пројекта:

Директор
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Програм има за циљ развој људских ресурса и повећање иновативности, повећање конкурентности
МСП као и развој предузетништва, микро предузећа и подршку стартуп компанија. Пословни
инкубатори у Војводини су основани на основу Плана привредног развоја Војводине као један од
програма привредног развоја са циљем подршке развоја микро и малих предузећа.Сваки од четири
инкубатора (Зрењанин, Суботица, Нови Сад и Сента) имају локални фокус на развј и подршку
иновативних стартуп комапанија.Кроз програмску активност ће бити финансирани текући оперативни
трошкови, трошкови обука стартупова, консулатантске услуге дефинисане на основу плана рада и
потреба статупова, одржавање постојећих објеката и изградња нових капацитета.

Образложење
спровођења
програмске
активности/пројекта:

Програм се спроводи путем стварања пословног амбијента, пословне климе са најповољнијим у
датом моменту условима пословања за новоосноване и раније основане фирме, односно
предузетничке радње и предузећа.

Развој предузетништва, оснивање микро предузећа у циљу запошљавања незапослених жена и мушкараца.
Назив индикатора

Јединица
мере

Индикатор 1 Број
новооснованих
фирми смештених у
пословне
инкубаторе.

Број

Образложење
одступања од циљне
вредности:

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

База података
2017
Базна година је
25
20
20
Пословних
2017.година
инкубатора у
Суботици,
Зрењанину; Новом
Саду и Сенти.
У 2018.години је у четири пословна инкубатора у Суботици, Зрењанину, Сенти и Новом Саду, отворено
20 предузетничких радњи, колико је било и планирано, што значи да је циљна вредност и оставрена.

Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је остварио циљ. Препорука: из угла родне равноправности је важно
да се, уз број новооснованих предузетничких радњи, наведу и подаци о којим секторима се ради, и да структура по
полу власника. Наиме мушкарци и жене нису једнако заступљени у свим секторима, а уопште сектор услуга добија
мање подршке за шта не постоји увек економско оправдање па би већи број информација помогао будуће планирање.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 2 Број
предузетница који је
отворио
предузетничку
радњу или мало
предузеће у
пословном
инкубатору.

Број

База података
Пословних
инкубатора у
Суботици,
Зрењанину, Новом
Саду и Сенти.

2017

10

10

6

Базна година је
2017.година

Образложење
одступања од циљне
вредности:

У четири пословна инкубатора је у 2018.години је основано 6 предузетничких радњи, чији су оснивачи
жене.Пословни инкубатор Сента у предузетничким фирмама запошљава 41 лице од којих су 36 жене а
5 су мушкарци.

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 3 Број
предузетника који је
отворио
предузетничку
радњу или мало
предузеће у
пословном
инкубатору.

Број

База података
Пословних
инкубатора у
Суботици,
Зрењанину, Новом
Саду и Сенти.

2017

15

10

14

Базна година је
2017.година
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Образложење
одступања од циљне
вредности:

У четири пословна инкубатора је основано 14 предузетничких радњи чији су оснивачи мушкарци.

Коментар РОБ експерткиња: Буџетски корисник је премашио резултат када је у питању предузетништво мушкараца а
није остварен џиљ код броја новоснованих предузетничких радњи у пословном инкубатору када су у питању жене.
Препорука је да буџетски корисник у сарадњи са пословним инкубаторима размотри додатне активности којима би
се подстакло предузетништво жена. Из светске и домаће праксе знамо да приступ финансијама јесте важан али не и
једини фактор који утиче на учешће жена, и да постоје друге баријере (знање, информисање, избор предузетничког
запошљавања као начина за обезбеђење егзистенције и каријераитд.)

Служба за управљање људским ресурсима
Шифра
програма

Назив програма

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
извршења

0606

ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ
УПРАВЕ

18.847.626,86

13.272.563,42

70,42

Одговорно лице:

Директор

Опис програма:

Образложење
спровођења програма:

278

Служба обавља следеће стручне послове везане за управљање људским ресурсима за потребе
покрајинских органа управе (покрајински секретаријати и покрајинске посебне управне
организације), Секретаријата Покрајинске владе, служби и управа које оснива Покрајинска влада (у
даљем тексту: органи):
1. Припрема Предлог Програма општег стручног усавршавања службеника и организује стручно
усавршавање сагласно донесеном програму;
2. Води Кадровску евиденцију о запосленима и Персонални досије запосленог;
3. Припрема Предлог Кадровског плана и стара се о правилном спровођењу донесеног
Кадровског плана;
4. Оглашава конкурсе за попуну радних места у складу са законом и другим прописом;
5. Обавља стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију Аутономне
покрајине Војводине;
6. Обавља послове пријаве, промене и одјаве запослених на обавезно социјално осигурање.
Служба обавља и друге послове значајне за управљање људским ресурсима које јој повери
Покрајинска влада и послове који су одређени законом или другим прописом.
У периоду од 01.01 до 31.12.2018. године вредности индикатора који се односе на заступљеност
учесника мушког и женског пола на општим обукама и на семинару из области родне
равноправности постигли су постављене циљне вредности за 2018. годину. Индикатори који се
односе на број учесника и учесница на општим обукама и на обукама из области родне
равноправности премашили су циљну вредност. За индикатор „Број учесника и учесница на језичким
обукама“ у 2018. години не постоје подаци, јер из објективних разлога није организована обука из
страног језика. Вредности индикатора који показују учешће руководилаца мушког и женског пола у
укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности остварили су знатно
ниже вредности од циља, услед присуства мањег броја руководилаца од очекиваног. На основу
наведених резултата, Циљ 1. Подизање капацитета запослених покрајинске управе испуњен је
делимично, док је Циљ 2. Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области
родне равноправности испуњен у потпуности.
Учинак на унапређењу родне равноправности: У 2018. години вредности родних индикатора који се
односе на заступљеност учесника мушког и женског пола на општим обукама и на семинару из

области родне равноправности постигли су постављене циљне вредности, које одражавају полну
структуру запослених на нивоу свих покрајинских органа. Вредности родних индикатора који показују
учешће руководилаца мушког и женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из
области родне равноправности остварили су знанто ниже вредности од циља, услед присуства мањег
броја руководилаца од очекиваног.

Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области родне равноправности
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 1 Број
учесника мушког
пола у укупном броју
учесника и учесница
семинара из области
родне
равноправности

Број

Евиденција Службе
за управљање
људским ресурсима

2017

6

9

8

-

Образложење
одступања од циљне
вредности:
Назив индикатора

Остварена вредност представља 89% од циљне вредности. Број прати проценат запослених
службеника мушког пола у покрајинској управи.
Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 2 Број
учесница женског
пола у укупном броју
учесника и учесница
семинара из области
родне
равноправности

Број

Евиденција Службе
за управљање
људским ресурсима

2017

21

21

29

-

Образложење
одступања од циљне
вредности:

Остварена вредност представља 138% од циљне вредности. Број прати проценат запослених
службеника женског пола у покрајинској управи.

Коментар РОБ експерткиња: Код циља Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области
родне равноправности јасан је допринос родној равноправности кроз јачање знања, капацитета и компетенција у
овој области. Индикатор који мери број учесника/ца у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне
равноправности премашио је пројектоване вредности за жене. Премашај за учеснице укључио је 8 жена више од
планираног броја. Код учесника је резултат за 1 учесника мањи од планираног. Препорука: Потребно је да се јача
учешће мушкараца у обукама за родну равноправност, уз уважавање структуре запослених. Уколико је процена да је
потребно да обухват мушкараца буде већи од њиховог процентуалног учешћа у броју запослених, могуће је да се
укључе активности на јачању обухвата учесника мушког пола на обукама за родну равноправност.
Подизање капацитета запослених покрајинске управе
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Индикатор 1 Број
учесника и учесница
на општим обукама

Број

Евиденција Службе
за управљање
људским ресурсима

2016

200

210

372

Служба ће обуке
утврђене годишњим
програмом стручног
усавршавања
одржавати у
целокупном, већем или
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Образложење
одступања од циљне
вредности:

мањем обиму односно
неће одржавати, у
складу са ликвидним
могућностима буџета.
У 2018. години семинарима у организацији Службе за управљање људским ресурсима присуствовало
је значајно више покрајинских службеника него што је очекивано због актуелности тема семинара и
еминентних стручњака који су ангажовани као предавачи.

Коментар РОБ експерткиња: Подизање капацитета запослених покрајинске управе мери се индикатором Број
учесника и учесница на општим обукама. Аналитички подаци разложени по полу доступни су на нивоу ПА. Премашај
од 77% образложен је актуелношћу тема семинара и ангажовањем еминентних стручњака, што може да указује на
то да је при планирању очекивано да теме не буду актуелне, а да нестручни предвачи о њима говоре. Потребно је да
се у образложењу буџетски корисници потруде да искористе прилику за учење и усавршавање програмске структуре,
а у овом случају, њене родне компоненте. Важно је, са становишта родне равноправности и које су од тема биле
релевантне за родну равноправност, односно које су интегрисале родну перспективу. Најзад, у коментарима би било
корисно и да се прикаже полна структура предавача пошто је важно да водимо родну статистику где год се помињу
лица. На тај начин ће се обезбедити да се води рачуна о балансу и код избора предавача а што је такође важно.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 2 Број
учесника и учесница
на језичким обукама

Број

Евиденција Службе
за управљање
људским ресурсима

2016

40

Образложење
одступања од циљне
вредности:

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Служба ће обуке
утврђене годишњим
програмом стручног
усавршавања
одржавати у
целокупном, већем или
мањем обиму односно
неће одржавати, у
складу са ликвидним
могућностима буџета.
У школској 2018/2019 години није организована обука из страног језика за запослене у покрајинским
органима зато што се чекало да Национална академија за јавну управу донесе подзаконска акта
којима се уређује област стручног усавршавања у јавној управи.

20

0

Коментар РОБ експерткиња: Обука није организована као што је наведено у образложењу.
Шифра програмске
активности односно
пројекта

Назив програмске активности
односно пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

1002

ОПШТЕ СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ

1.661.938,00

548.417,74

33,00%

Одговорно лице:

Директор

Време трајања
програмске
активности/ пројекта:
Опис програмске
активности/
пројекта:

280

Служба организује стручно усавршавање и обучавање запослених у покрајинским органима путем
организовања семинара, наменске обуке запослених и других облика организованих едукација.
Годишњим програмом општег стручног усавршавања утврђују се теме а на основу анализе потреба
коју крајем сваке године путем упитника спроводи Служба. Такође одабир тема условљен је и
потребом за стицањем знања и упознавања запослених са новим прописима који се примењују у
раду покрајинских органа. У оквиру годишњег програма општег стручног усавршавања организују се

курсеви страних језика и језика националних мањина – националних заједница, а у складу са
потребама појединих покрајинских органа, на захтев руководиоца који упућује запослене.

Образложење
спровођења
програмске
активности/пројекта:

Током 2018. године одржано је шест семинара у организацији Службе за управљање људским
ресурсима, из области оцењивања запослених у покрајинским органима, управни спор и управни
поступак, стручно усавршавање запослених у јавној управи, родна равноправност и родно
оодговорно буџетирање, инспекцијски надзор и управни поступак. Наведене области су уједно и
најактуелније у свакодневном раду покрајинских службеника. Семинарима је присуствовало 372
запослена из 26 покрајинских органа.

Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области родне равоправности
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Индикатор 1 Број
учесника и учесница
семинара из области
родне
равноправности

Број

Евиденција Службе
за управљање
људским ресурсима

2017

27

30

37

Образложење
одступања од циљне
вредности:
У 2018. години
организован је семинар
„Родна равноправност
и родно одговорно
буџетирање“ којем је
присуствовало 37
покрајинских
службеника, а то је
више него што је
очекивано због
актуелности теме
семинара и
еминентних стручњака
који су ангажовани као
предавачи.

Коментар РОБ експерткиња: Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области родне
равоправности прате три индикатора који су приказани разврстани по полу као 6 индикатора. Први је Број учесника
и учесница семинара из области родне равноправности. Циљна вредност није приказана по полу јер буџетски
корисник не утиче на то, али би било корисно да се подаци о оствареним резултатима прикажу и по полу у
коментарима. Приказане вредности указују на пораст у односу на базну вредност, као и на резултат који премашухе
циљну вредност за 23%, што је образложено актуелношћу теме и квалитетом стручњака и стручњакиња који су
ангажовани. Међутим, било би значајно да се испита да ли је само ово разлог и на који начин је то установљено, као
и да се анализира шта је допринело да тема буде актуелна, како би се даље планирале активности.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Индикатор 2 Учешће
руководилаца
мушког пола у
укупном броју
учесника и учесница
семинара из области
родне
равнопавности

Проценат

Евиденција Службе
за управљање
људским ресурсима

2017

7

10

4,51%
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Образложење
одступања од циљне
вредности:
Семинару „Родна
равноправност и родно
одговорно
буџетирање“ је
присуствовао мањи
број руководилаца од
очекиваног.

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење
одступања од циљне
вредности:
Семинару „Родна
равноправност и родно
одговорно
буџетирање“ је
присуствовао мањи
број руководилаца од
очекиваног.

Евиденција Службе 2017
Индикатор 3 Учешће Проценат
11
10
2,71%
за управљање
руководилаца
људским ресурсима
женског пола у
укупном броју
учесника и учесница
семинара из области
родне
равнопавности
Коментар РОБ експерткиња: Други индикатор мери учешће руководилаца мушког и женског пола у укупном броју
учесника и учесница семинара из области родне равноправности. Нажалост, резултат који је остварен је далеко испод
циљног, а мањи је и од базних вредности. У образложењу је констатовано да је број мањи од очекиваног, али није
наведен разлог за то, као ни шта ће бити учињено да се убудуће овакав мањак заинтересованости руководилаца оба
пола не понови. Без подршке руководилаца није могућ напредак у родној равноправности. Потребно је да се
остварени резултат анализира детаљније и да се унапреди помоћу додатних мера и активности које ће дати потпору
жељеном правцу промене, у складу са нормативно стратешким оквиром који се односи на родну равноправност.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Индикатор 4 Број
учесника мушког
пола од укупног
броја учесника и
учесница семинара
из области родне
равноправности

Број

Евиденција Службе
за управљање
људским ресурсима

2017

6

9

8

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење
одступања од циљне
вредности:
Остварена вредност
представља 89% од
циљне вредности. Број
прати проценат
запослених службеника
мушког пола у
покрајинској управи.
Образложење
одступања од циљне
вредности:
Остварена вредност
представља 138% од
циљне вредности. Број
прати проценат
запослених службеника
женског пола у
покрајинској управи.

Број
Евиденција Службе 2017
Индикатор 5 Број
21
21
29
за
управљање
учесника женског
људским ресурсима
пола од укупног
броја учесника и
учесница семинара
из области родне
равноправности
Коментар РОБ експерткиња: Код циља Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области
родне равноправности јасан је допринос родној равноправности кроз јачање знања, капацитета и компетенција у
овој области. Индикатор који мери број учесника/ца у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне
равноправности премашио је пројектоване вредности за жене. Премашај за учеснице укључио је 8 жена више од
планираног броја. Код учесника је резултат за 1 учесника мањи од планираног. Потребно је да се јача учешће
мушкараца у обукама за родну равноправност, уз уважавање структуре запослених. Уколико је процена да је
потребно да обухват мушкараца буде већи од њиховог процентуалног учешћа у броју запослених, могуће је да се
укључе активности на јачању обухвата учесника мушког пола на обукама за родну равноправност.
Подизање капацитета запослених покрајинске управе
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Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 1 Број
учесника и учесница
на општим обукама

Број

Евиденција Службе
за управљање
људским ресурсима

2016

200

Образложење
одступања од циљне
вредности:

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Коментар:

Служба ће обуке
утврђене годишњим
програмом стручног
усавршавања
одржавати у
целокупном, већем или
мањем обиму односно
неће одржавати, у
складу са ликвидним
могућностима буџета.
У 2018. години семинарима у организацији Службе за управљање људским ресурсима присуствовало
је значајно више покрајинских службеника него што је очекивано због актуелности тема семинара и
еминентних стручњака који су ангажовани као предавачи.

210

372

Коментар РОБ експерткиња: Подизање капацитета запослених покрајинске управе мери се индикатором Број
учесника и учесница на општим обукама. Аналитички подаци разложени по полу доступни су на нивоу ПА. Премашај
од 77% образложен је актуелношћу тема семинара и ангажовањем еминентних стручњака, што може да указује на
то да је при планирању очекивано да теме не буду актуелне, а да нестручни предвачи о њима говоре. Потребно је да
се у образложењу буџетски корисници потруде да искористе прилику за учење и усавршавање програмске структуре,
а у овом случају, њене родне компоненте. Важно је, са становишта родне равноправности и које су од тема биле
релевантне за родну равноправност, односно које су интегрисале родну перспективу. Најзад, у коментарима би било
корисно и да се прикаже полна структура предавача.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Индикатор 2
Заступљеност
учесника мушког
пола у укупном броју
учесника и учесница
на општим обукама

Проценат

Евиденција Службе
за управљање
људским ресурсима

2016

28

30

29,3%

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Индикатор 3
Заступљеност
учесника женског
пола у укупном броју
учесника и учесница
на општим обукама

Проценат

Евиденција Службе
за управљање
људским ресурсима

2016

72

70

70,7%

Образложење
одступања од циљне
вредности::
Семинарима је
присуствовало 109
учесника мушког пола
и 263 учесника женског
пола, што одражава
полну структуру на
нивоу свих
покрајинских органа
Образложење
одступања од циљне
вредности::
Семинарима је
присуствовало 109
учесника мушког пола
и 263 учесника женског
пола, што одражава
полну структуру на
нивоу свих
покрајинских органа.

Коментар РОБ експерткиња: Заступљеност мушкараца и жена на општим обукама је на нивоу планиране. Водило се
рачуна о томе да учешће на обукама буде усклађено са полном структуром запослених, што је добро. На овај начин,
обраћа се пажња на учешће мање заступљеног пола, а то су, у овом случају, мушкарци.
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Покрајински заштитник грађана – Омбудсман
Шифра
програма

Назив програма

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар
2018.

%
извршења

43.594.887,30

36.574.826,25

83,90

1001

УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА
ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ
ПРАВА И СЛОБОДА

Одговорно лице:

Проф. др Зоран Павловић
Програм произилази из надлежности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана која је
регулисана Статутом Аутономне Покрајине Војводине који прописује да је Покрајински заштитник
грађана - омбудсман независан и самосталан орган АП Војводине који штити права грађана и врши
надзор над радом пограјинских органа управе, јавних предузећа и установа које врше управна и јавна
овлашћења, а чији је оснивач АП Војводина, у вези са њиховим поступањем у извршавању одлука и
других правних аката АП Војводине. Покрајински заштитник грађана - омбудсман штити права грађана
посебно од повреда учињених незаконитим, нецелисходним и неефикасним поступањем органа
покрајинске управе, јавних предузећа и установа које врше управна и јавна овлашћења, а чији је
оснивач АП Војводина.
Већина индикатора показује да је Програм током 2018. године успешно реализован и да су планирани
циљеви постигнути.

Опис програма:

Образложење
спровођења програма:

Унапредити заштиту и остваривање људских и мањинских права са акцентом на осетљиве друштвене групе
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Индикатор 1 Број
обраћања жена
Покрајинском
заштитнику грађана омбудсману

Број

Интерна
евиденција
Покрајинског
заштитника грађана
- омбудсмана

2017

572

593

543

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење
одступања од циљне
вредности:
Број обраћања жена је
нешто нижи од
планираног, али је то
последица повећаног
удела поднетих
представки.
Образложење
одступања од циљне
вредности:
Број обраћања
мушкараца је у граници
планираног.

Број
Интерна
2017
Индикатор 2 Број
602
583
584
евиденција
обраћањамушкараца
Покрајинског
Покрајинском
заштитника грађана
заштитнику грађана - омбудсмана
омбудсману
Коментар РОБ експерткиња: Проценат извршења код овог буџетског корисника је нижи од просека на нивоу АПВ. Из
образложења није јасно због чега је до тога дошло и да ли је то имало утицаја на мањи број обраћања жена
Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману у односу на планирану, тј. циљну вредност. Није сасвим јасно
образложење да је то последица повећаног удела поднетих представки. Недостаје препорука шта је потребно да се
уради како се број не би даље смањивао у наредним годинама. Број обраћања мушкараца је у границама планираног.
Препорука: Можда би требало да се преиспита намера да се циљна вредност индикатора постави скоро на нивоу
паритета, када постоје чврсти, на чињеницама и доказима утемељени подаци који сведоче о родно заснованој
дискриминацији жена у различитим областима, као и о упорном родном јазу који опстаје упркос јасном опредељењу
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за пуну родну равноправност у свим сферама. РОБ је алат који омогућава да се посебна пажња обрати на посебно
угрожене групе жена и мушкараца који немају једнак приступ постојећим услугама, или за које је потребно да се
успоставе додатне услуге, како би ефективно користили своја права и трајно побољшали свој статус и положај .
Повећати информисаност о раду и деловању Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, са посебним акцентом
на осетљиве друштвене групе
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Индикатор 1
Проценат притужби
жена које нису у
надлежности
Покрајинског
заштитника грађана омбудсмана

%

Интерна
евиденција
Покрајинског
заштитника грађана
- омбудсмана

2017

16

15

12

Образложење
одступања од циљне
вредности:
Проценат притужби
које нису у
надлежности
Покрајинског
заштитника грађана –
омбудсмана за 2018.
године показује
жељени тренд
смањивања удела
притужби које нису у
надлежнооти
институције. То указује
на рад у вези
информисања о улози
и надлежности
Покрајинскогзаштитника грађана –
омбудсмана.

Коментар РОБ експерткиња: Из образложења се не може до краја разумети веза између одступања од циљне
вредности и родне равноправности. Било би потребно да се назначи које су активности довеле до резултата и због
чега резултат није до краја усклађен са планираним, и да ли је потребно да се врше неке промене, на основу стеченог
искуства у остварењу овог резултата. Из угла родне равноправности, било би значајно да подаци о евентуалним
активностима Покрајинског заштитника грађана окренуте ка посебно осетљивим групама жена буду истакнуте у
коментару, или у образложењу. Без додатних објашњења није јасно да ли је резултат настао захваљујући бољем
разумевању делокруга рада и деловања Покрајинског заштитника грађана, или је пак последица смањеног обима
рада и мањег учешћа жена као што се види из претходног индикатора. Зато је важно да објашњење одступања буде
довољно садржајно да развеје сумње у правац промене (на боље или на горе).
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Индикатор 2
Повећање броја
посета web страници
и друштвеним
мрежама
институције

Број

Интерна
евиденција
Покрајинског
заштитника грађана
- омбудсмана

2017

15.476 15.721

Остварена
вредност
I-XII 2018.

22.395

Образложење
одступања од циљне
вредности:
Број посета web
страници и
друштвеним мрежама
институције у 2018.
години је у знатном
порасту и указује да је
био успешан рад на
промоцији и значају
институције.

Коментар РОБ експерткиња: Број посета web страници и друштвеним мрежама институције је значајно порастао у
2018. години и премашио је циљну вредност. У образложењу одступања наводи се да је то доказ успешног рада и
промоције институције, иако ова тврдња није поткрепљена додатним подацима који би указали на јачи интензитет
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рада или ефикаснији рад у односу на претходни период. Зато је могуће и да је овај пораст последица претходних
улагања која се, кумулативно, сада исказују. Из угла родне равноправности, нема додатних података о томе ко
посећује web страницу, и да ли је она подједнако доступна и корисна и за жене на селу, особе са различитим врстама
инвалидитета и особе које немају формалних образовних квалификација, на пример. Препорука: У наредним
годинама, овај орган би могао да размотри јачање приступачности своје web странице, у сарадњи са Канцеларијом
за ИТ и е управу чија web страница представља добар промер. Најзад, могло би се инвестирати у анализу задовољства
корисника и корисница web страницом као алатом за комуникацију са грађанима и грађанкама у чијем интересу ради
овај буџетски корисник.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Индикатор 3
Проценат притужби
жена из насељених
места ван седишта
локалне самоуправе

%

Интерна
евиденција
Покрајинског
заштитника грађана
- омбудсмана

2017

4

4

4

Образложење
одступања од циљне
вредности:
Планирани проценат
притужби жена из
насељених места ван
седишта јединица
локалне самоуправе је
испуњен.

Коментар РОБ експерткиња: Овај индикатор представља значајну информацију и даје важан допринос унапређењу
родне равноправности. Чињеница да се посебно прати учешће жена из насељених места ван седишта локалне
самоуправе је охрабрујућа. Иако је циљна вредност остварена, па није неопходно да орган даје додатна објашњења,
из угла родне равноправности би било битно да се разуме које су посебне активности, ако их је било, спроведене са
циљем да се даље јача учешће жена из ових средина у укупном броју притужби.
Шифра програмске
активности односно
пројекта

1002

Одговорно лице:

Назив програмске активности
односно пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ И
ЦЕЛИСХОДНОСТИ ПОСТУПАЊА
ОРГАНА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ
Проф. др Зоран Павловић

42.784.887,30

36.164.827,12

84,53

Време трајања
програмске
активности/ пројекта:
Опис програмске
активности/пројекта:

Континуирано током 2018. године

Образложење
спровођења програмске
активности/пројекта:

Послове из своје надлежности Покрајински заштитник грађана - омбудсман као редовну активност
обавља поступајући по притужбама грађана као и по сопственој иницијативи које се односе на рад
покрајинских ограна. Однос између броја формираних предмета и броја обраћања се помера у
правцу тога да расте удео формираних предмета у односу на број обраћања, што показује да се
појачава познавање рада и надлежности Покрајиснког заштитника грађана – омбудсмана.

Допринос унапређењу и заштити људских и мањинских права и слобода кроз контролу примене
прописа и контролу законитости, ефикасности и целисходности поступања покрајинских органа
управе и органа градске и општинске управе у вршењу поверених пословa.

Повећати ниво заштите људских и мањинских права у раду покрајиснких органа управе и органа градске/општинске
управе у вршењу поверених послова
Назив индикатора

Индикатор

1

формираних
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Јединица
мере

Број Број

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Интерна
евиденција

2017

151

120

167

Образложење
одступања од циљне
вредности:
Број формираних
предмета по

Покрајинског
заштитника грађана
- омбудсмана

предмета
по
притужбама жена

притужбама жена је у
порасту и изнад
очекиваног, јер се
полако спознаје значај
и улога институције.

Коментар РОБ експерткиња: Број формираних предмета по притужбама жена је већи од планираног. Образложење
није довољно опширно да би омогућило процену на основу чега је установљено да је ово резултат постепеног
разумевања улоге и значаја институције, нпр. да ли су вршене консултације или анкете корсиница институције. У
сваком случају, помак у вредности индикатора јесте значајан и за похвалу је.
Повећати приступачност и информисаност о раду Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, посебно женама
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Индикатор 1 Број
обраћања жена
путем телефона,
мејлом, лично,
писмено,
друштвеним
мрежама, теренским
посетама

Број

Интерна
евиденција
Покрајинског
заштитника
грађана омбудсмана

2017

616

630

376

Образложење
одступања од циљне
вредности:
Број обраћања жена
путем телефона,
мејлом, лично,
писмено, друштвеним
мрежама, теренским
посетама сразмерно
нешто је нижи од
планираног, али пошто
се повећавао број
притужби, може се
рећи да постоји тренд
раста удела
формираних притужби
у односу на укупни број
обраћања, што је
свакако, добар
показатељ о
информисаности у
погледу надлежности
институције.

Коментар РОБ експерткиња: Као што је на инфо сесији напоменуто, учешће жена и приступ услугама у јавном сектору
може се разумети само у контексту укупног броја корисника услуга. Зато је потребно да укупан број буде доступан
разложен по полу. Ипак, из циља се види да је намера да се охрабри веће учешће жена. Циљна вредност је постављена
као повећање у односу на базну вредност. Остварена вредност је драстично смањење у односу на базну и на циљну
вредност. Образложење није адекватно, и требало би да се размотри да ли постављњни индикатори на прави начин
мере намеру циља. Уколико је индикатор релевантан, потребно је да се предложе корективне мере како би се
остварила промена која је пројектована циљем.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Индикатор 2 Број
обраћања
мушкараца путем

Број

Интерна
евиденција
Покрајинског

2017

423

410

384
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Образложење
одступања од циљне
вредности:
Број обраћања
мушкараца је близу
планираног

телефона, мејлом,
заштитника
лично, писмено,
грађана друштвеним
омбудсмана
мрежама, теренским
посетама
Коментар РОБ експерткиња: Број обраћања жена путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама,
теренским посетама скоро да је дупло мањи од пројектованог (за 254). Број обраћања мушкараца такође је мањи од
очекиваног, али је разлика између циљне и остварене вредности мања (26). У образложењу недостаје осврт на ове
чињенице, као и препоруке за даље активности како би се поспешило остваривање планираног циља. Уколико су
оволика одступања прихватљива и немају утицаја на рад институције, нити на буџетску потрошњу, онда ово није
добар индикатор и потребно је да се промени, а извештај би требало да буде документ у коме се уводи предлог
промене индикатора, уз навођење новог предлога за наредни буџетски циклус.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
6

Остварена
вредност
I-XII 2018.
8

Образложење
одступања од циљне
вредности:
Овај индикатор је у
порасту и изнад
планираног и показује
да се жене полако
окрећу ка
инситуционалној
помоћи у решевању
проблема са заштитом
деце.

Циљна
вр. у
2018.
3

Остварена
вредност
I-XII 2018.
5

Образложење
одступања од циљне
вредности:
Институција је успела
да организује више
него што је планирано
едукативноинформативних
догађаја и
конференција у
специјализованим
областима.

Индикатор 3
Број
Интерна
2017 5
Проценат обраћања
евиденција
жена у вези са
Покрајинског
заштитом права
заштитника
детета путем
грађана телефона, мејлом,
омбудсмана
лично, писмено,
друштвеним
мрежама, теренским
посетама.
Коментар РОБ експерткиња: Број обраћања жена у вези са заштитом права детета путем телефона, мејлом, лично,
писмено, друштвеним мрежама, теренским посетама је у порасту, а остварени резултат је премашио план. У
образложењу је наведено да се жене окрећу ка инситуционалној помоћи у решевању проблема са заштитом деце.
Било би корисно да постоји додатно објашњење због чега је то тако.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 4 Број
Број
Интерна
2017 0
стручних скупова,
евиденција
едукативноПокрајинског
информативних
заштитника
догађаја и
грађана конференција у
омбудсмана
специјализованим
областима
Коментар РОБ експерткиња: Број скупова је административни индикатор који мери ангажман институције у
едукативно информативним догађајима и конференцијама који су финансирани из буџета буџетског корисника.
Планирано је да се организују 3 оваква догађаја, а организовано је 5. Било би значајно да се појасни како је дошло до
уштеде, да би се адекватније планирале наредне активности, и да ли је неки од догађаја имао посебан значај за родну
равноправност.
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Шифра програмске
активности односно
пројекта

Назив програмске активности
односно пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

1021

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ
ПРАВА

400.000,00

0,00

0,00

Одговорно лице:

Проф. др Зоран Павловић

Време трајања
програмске
активности/ пројекта:
Опис програмске
активности/пројекта:

Образложење
спровођења програмске
активности/пројекта:

Континуирано током 2018. године
Пoкрajински зaштитник грaђaнa прати и доприноси унапређењу и заштити људских и мањинских
права кроз повећање нивоа знања запослених у покрајинским органима управе, као и путем
релизације истраживања у области родне равноправности, заштите права детета и заштите права
националних мањина. Резултати истраживања Покрајинског заштитника грађана на систематичан
начин документују стање људских права у АП Војводини.
Покрајински заштитник грађана спровео је планирана истраживања у области родне равноправности,
заштите права детета и заштите права националних мањина. Резултате истраживања Покрајински
заштитник грађана је презентовао јавности, како би указао на степен остваривања људских права,
као и на неопходност унапређења и заштите истих. Одређене претходно заједнички планиране
семинаре је самостално спровела Служба за управљање људским реусрсима.

Повећати ниво знања запослених у покрајинским органима управе о људским правима, посебно женским,
мањинским и дечијим правима, начинима остваривања и заштити
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Индикатор 1
Проценат повећања
знања запослених у
покрајинским
органима управе

%

Извештај о
спроведеним
обукама

2017

0

20

-

Образложење
одступања од циљне
вредности:
Служба за људске
ресурсе је самостално
спровела претходно
заједнички планиране
семинаре, па
предлажемо да се овај
индикатор укине.

Коментар РОБ експерткиња: На основу образложења које је дато, јасно је да је активност преузео други орган.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 2 Број
жена полазница
обуке

%

Извештај о
спроведеним
обукама

2017

0

Циљна
вр. у
2018.
40

Остварена
вредност
I-XII 2018.
0

Образложење
одступања од циљне
вредности:
Служба за људске
ресурсе је самостално
спровела претходно
заједнички планиране
семинаре, па
предлажемо да се овај
индикатор укине

Коментар РОБ експерткиња: На основу образложења које је дато, јасно је да је активност преузео други орган.
Назив индикатора
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Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Образложење
одступања од циљне
вредности:

Индикатор 3 Креиран Број
семинар о родној
равноправности за
запослене у
покрајинским
органима управе

Листа семинара
Службе за
управљање
људским ресурсима

2017

1

1

-

Служба за људске
ресурсе је самостално
спровела претходно
заједнички планиране
семинаре, па
предлажемо да се овај
индикатор укине.

Коментар РОБ експерткиња: На основу образложења које је дато, јасно је да је активност преузео други орган.
Унапредити истраживања у специјализованим областима.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.

Остварена
вредност
I-XII 2018.

Индикатор 1 Број
истраживања у
области родне
равноправности

Број

Интерна
евиденција
Покрајинског
заштитника грађана
- омбудсмана

2017

1

2

2

Образложење
одступања од циљне
вредности:
Остварен је планирани
број истраживања у
области родне
равноправности.

Коментар РОБ експерткиња: Овај индикатор има значајан утицај на унапређење родне равноправности јер,
потенцијално, доприноси креирању нових знања у овој области. Остварена вредност индикатора је у складу са
планом. Препорука: Имајући у виду да у образложењу недостаје више детаља о спроведеним истраживањима, било
би потребно да се ово допуни. Ова информација додатно би допринела успостављању везе између буџетске алокације
и унапређења родне равноправности.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 2 Број
истраживања у
области заштите
права детета

Број

Интерна
евиденција
Покрајинског
заштитника грађана
- омбудсмана

2017

0

Циљна
вр. у
2018.
1

Остварена
вредност
I-XII 2018.
2

Образложење
одступања од циљне
вредности:
Спроведена су два
планирана
истраживања у области
заштите права детета.

Коментар РОБ експерткиња: Овај индикатор би могао да има значајан утицај на унапређење родне равноправности
и заштите права детета јер, потенцијално, доприноси креирању нових знања у овој области. Остварена вредност
индикатора премашује планирану и то дупло, иако је број истраживања мали. У образложењу недостаје више детаља
о томе на који начин је остварен дупло већи резултат са истом алокацијом, што би било значајно због наредног
планирања. Такође, недостају и подаци о темама истраживања. Ове информације би допринеле успостављању јаче
везе између буџетске алокације и унапређења родне равноправности, односно права детета.
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
2

Остварена
вредност
I-XII 2018.
2

Образложење
одступања од циљне
вредности:
Спроведена су два
планирана
истраживања.

Број
Интерна
2017
2
Индикатор 3 Број
евиденција
истраживања у
Покрајинског
области заштите
заштитника грађана
права националних
- омбудсмана
мањина
Коментар РОБ експерткиња: Овај индикатор могао би да да значајан допринос унапређењу родне равноправности
јер, потенцијално, доприноси креирању нових знања у овој области, уколико је у истраживања уведена родна
димензија, што из доступних података није јасно. Остварена вредност индикатора је у складу са планом. У
образложењу недостаје више детаља о спроведеним истраживањима и њиховој вези са родном равноправношћу. Ова
информација би допринела успостављању јаче везе између буџетске алокације и унапређења родне равноправности.
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Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 4 Број
програма који се
финансирају из
буџета АПВ и сардже
родну анализу

Број

Посебан извештај

2017

1

Циљна
вр. у
2018.
1

Остварена
вредност
I-XII 2018.
0

Образложење
одступања од циљне
вредности:
Извештај о броју
програма који се
финансирају из буџета
АПВ и садрже родну
анализу није сачињен,
јер је био преобиман и
није било техничких
могућности да се
реализује.

Коментар РОБ експерткиња: Овај индикатор био је постављен са намером да допринесе институционализацији РОБ
процеса. Нажалост, није било активности које би усмериле резултате у жељеном правцу. Предлог је да се у наредном
буџету оствари планирани резултат.
Унапредити поступање институција у случајевима породичног и родно заснованог насиља
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Циљна
вр. у
2018.
1

Остварена
вредност
I-XII 2018.
1

Образложење
одступања од циљне
вредности:
Како је планирано,
одржан је скуп чланица
мреже Живот без
насиља.

број
Интерна
2017
1
Индикатор 1 Број
евиденција
стручних скупова за
Покрајинског
надлежне
заштитника грађана
институције чланице
- омбудсмана
мреже Живот без
насиља
Коментар РОБ експерткиња: Овај индикатор прати промене у сарадњи са кључним заинтересованим странама у
цивилном друштву. У овом случају, ради се о мрежи Живот без насиља. Намеравани резултат од једног стручног скупа
је остварен. Било би корисно да су број учесника и учесница и главне теме скупа наведене у коментару.
Шифра програмске
активности односно
пројекта

Назив програмске активности
односно пројекта

Буџет за
2018. годину

Извршење
јануар-децембар 2018.

%
извршења

4023

ОБУКА ПОСЛАНИКА
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ О
ПРАВИМА ДЕТЕТА

410.000,00

409.999,13

100%

Одговорно лице:
Време трајања програмске
активности/ пројекта:
Опис програмске
активности/пројекта:
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Проф. др Зоран Павловић
16.07.2018.-31.12.2018.
У свом раду Покрајински заштитник грађана - омбудсман велику пажњу посвећује унапређењу
заштите права детета, те је приступио реализацији пројекта под називом «Обука посланика
Скупштине АП Војводине о правима детета», који је финансијски подржао UNICEF. Полазећи од става,
да је за пуно остваривање права детета, неопходно да одговорни за креирање и спровођење
политика на највишим нивоима у држави, разумеју концепт права детета, интегришу га у свој рад и
стратешке активности, пројектом је предвиђена дводневна обука посланика Скупштине АП Војводине
о правима детета. Основни циљ обуке је унапређење знања посланика о правима детета и њихово
сензибилисање за значај креирања и развоја таквих политика које обезбеђују што виши степен
остваривања права детета у пракси. Као резултат обуке се очекује, да ће полазници обуке бити
спремни, да прихвате иницијативу Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана о формирању
парламентарне мреже за децу при Скупштини АП Војводине и иницијативу за увођење буџетирања
по мери детета.

Образложење спровођења
програмске
активности/пројекта:

Oбуку je пoхaђaлo укупнo 22 пoслaникa, a цeлoкупну oбуку прoшлo je 18 пoслaникa. Oбукa je у
вeликoj мeри испунилa oчeкивaњa oргaнизaтoрa и пoлaзникa. Пoслaници су сe изjaснили дa су
зaдoвoљни oбукoм, прeдaвaчимa, избoрoм тeмa и изрaзили oчeкивaњe дa сe нaстaви с oвaквим и
сличним oбукaмa. Teстoви кoje су пoслaници пoпуњaвaли прe и нaкoн oбукe пoкaзaли су дa су
пoслaници пoвeћaли нивo инфoрмисaнoсти и знaњa у свим сeгмeнтимa oбухвaћeним прeдaвaњимa.

Унапређено знање посланика Скупштине АП Војводине о правима детета
Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 1 Број
жена полазница
обуке

Број

Доказ испуњености
- листа учесника/ца

-

0

Назив индикатора

Јединица
мере

Извор
верификације

Базна
год.

Базна
вр.

Индикатор 2 Број
мушкараца
полазника обука

Број

Доказ испуњености
- листа учесника/ца

-

0

Циљна
вр. у
2018.
11

Остварена
вредност
I-XII 2018.
9

Циљна
вр. у
2018.
7

Остварена
вредност
I-XII 2018.
9

Образложење
одступања од циљне
вредности:
Обуку је похађало 22
посланика, а целокупну
обуку је прошло 18
посланика. Обука је у
великој мери испунила
очекивања
организатора и
полазника
Образложење
одступања од циљне
вредности:
Обуку је похађало 22
посланика, а целокупну
обуку је прошло 18
посланика. Обука је у
великој мери испунила
очекивања
организатора и
полазника.

Коментар РОБ експерткиња: Образложење одступања наводи два податка: број посланика и посланица који су
похађали обуку (22) и број оних који су је завршили у целини (18). Удео жена је 50%, а то је нешто мање од планираног
док је удео мушкараца нешто већи од планираног. Препорука: Код циљева који теже унапређењу знања, било би
корисно да се поред квантитативног напредка у коментару пружи осврт и на квалитативни напредак. На пример, ако
је урађен улазни и излазни упитник, можда се могу приказати најзначајнији општи налази како би се јачала веза
између оствареног резултата и утицаја на родну равноправност.
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АНЕКС 1 ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ П ОБРАСЦА
Програм:
Сектор:
Одговорно лице:
Опис програма:
Опис програма: треба да укључује родну компоненту односно пројектовани допринос родној равноправности и повезаност са усвојеним родним
политикама.
Образложење спровођења програма у години извештавања:

Образложење спровођења програма у години извештавања: треба да се осврне и на статус родно сензитивних података о корисницима. Када се
односе на лица, сви би подаци у извештају морали да буду доступни разложени по полу.

Циљ 1:
Назив индикатора

Коментар
Извор верификације
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Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљна вредност
у 2018. години

Остварена
вредност
2018. години

у

Образложење
вредности

одступања

од

циљне

Јединица
мере

Назив индикатора

Базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност
у
2018.
години

Остварена
вредност
2018. години

у

Коментар
Извор верификације
Образложење
вредности

одступања

од

циљне

За РОБ циљеве и индикаторе, а то би од 2020. године требало да буду практично сви циљеви и већина
индикатора, потребно је да се сагледа и ефекат одступања на родну равноправност.

Податке унео аналитичар:

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

м.п.
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(име и презиме)

(име и презиме)

(потпис)

(потпис)

