ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0606 Подршка раду органа јавне управе

14.796.000,00

0,00

14.796.000,00

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

14.796.000,00

0,00

14.796.000,00

Назив

Подршка раду органа јавне управе

Сектор

06 Опште услуге јавне управе

Сврха

Објављивање аката донетих од стране органа АП Војводине

Правни основ

члан 60. Статут Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број: 20/14), члан 37. Покрајинска скупштинска одлука о
покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број: 37/14) , Одлука о објављивању одлука и других аката органа АП Војводине
("Службени лист АПВ", број: 15/92 и 1/93)

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

"Акти Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе и покрајинских органа управе објављују се у "Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине"(у даљем тексту: Службени лист АПВ) који је основан чланом 25. Закона о штампи и другим
видовима информација, регистрован као новина под матичним бројем 90 у Покрајинском извршном већу - Уред за информације,
број 304-3-64-67 од 1964. године. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне
заједнице је издавач "Службеног листа АПВ". "Службени лист АПВ" се издаје на шест језика, који су у равноправној службеној
употреби у раду органа АП Војводине. Програмска активност обухвата услуге штампања "Службеног листа АПВ", чије се
комплетно припремање врши у Секретаријату. Накнада трошкова за услуге штампања врши се за сваки одштампан број "Службеног
листа АПВ" и то на српском језику и на језицима националних мањина-националних заједница који су у службеној употреби у раду
органа АП Војводине.
"

Циљ 1

Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине и у вези са АП Војводином

Индикатор 1.1

Назив :Број објављених службених листова
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2013. године

Базна
вредност

2015

2016

2017

50

60

65

70

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061003

06061003 Издавање службеног листа АП Војводине

14.796.000,00

0,00

14.796.000,00

Програм (коме
припада)

0606 Подршка раду органа јавне управе

Функција

111 - Извршни и законодавни органи

Сврха

Објављивање аката донетих од стране органа АП Војводине

Правни основ

"члан 60. Статут Аутономне покрајине Војводине (""Службени лист АПВ"", број: 20/14), члан 37. Покрајинска скупштинска одлука
о покрајинској управи (""Службени лист АПВ"", број: 37/14) , Одлука о објављивању одлука и других аката органа АП Војводине
(""Службени лист АПВ"", број: 15/92 и 1/93)
"

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

"
Акти Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе и покрајинских органа управе објављују се у ""Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине"" (у даљем тексту: Службени лист АПВ) који је основан чланом 25. Закона о штампи и
другим видовима информација, регистрован као новина под матичним бројем 90 у Покрајинском извршном већу - Уред за
информације, број 304-3-64-67 од 1964. године. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине-националне заједнице је издавач ""Службеног листа АПВ"". ""Службени лист АПВ"" се издаје на шест језика, који су у
равноправној службеној употреби у раду органа АП Војводине. Програмска активност обухвата услуге штампања ""Службеног
листа АПВ"", чије се комплетно припремање врши у Секретаријату. Накнада трошкова за услуге штампања врши се за сваки
одштампан број ""Службеног листа АПВ"" и то на српском језику и на језицима националних мањина-националних заједница који
су у службеној употреби у раду органа АП Војводине. "

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Упознавање јавности са актима донетих од стране АП Војводине и у вези са АП Војводином

Индикатор 1.1

Назив :Број одштампаних страница
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2015

2016

2017

1516

2100

2500

2600

Базна
вредност

2015

2016

2017

971

1200

1500

1500

Коментар :Странице на српском језику. Базна вредност је из 2013. године
Индикатор 1.2

Назив :Број објављених аката
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2013. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0607 Систем државне управе

103.364.726,04

0,00

103.364.726,04

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

103.364.726,04

0,00

103.364.726,04

Назив

Систем државне управе

Сектор

06 Опште услуге јавне управе

Сврха

Развој ефикасног система јавне управе и рационално остваривање права и обавеза грађана и задовољавања њихових потреба од
непосредног интереса за живот и рад.

Правни основ

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (”Сл. гласник РС” бр. 99/2009 и Одлука УС РС број ИУз-353/2009
- 67/2012-5); члан 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ бр. 37/2014); Уредба о
програму и начину полагања државног стручног испита ("Службени гласник РС", број 16/09 и 84/2014); Одлука о Стратегији
реформе и развоја покрајинске управе ("Сл. лист АПВ" број 14/2006, 5/2008 и 15/2008); Стратегија реформе јавне управе у
Републици Србији("Сл. гласник РС" број 9/2014 и 42/2014)

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Обављају се послови који се односе на: праћење примене републичких стратешких докумената у овој области и припрема
истоврсних покрајинских стратешких докумената; развој и унапређење рада покрајинских органа, у оквиру система јавне управе и
е-управе, као и обављање одређених послова државне управе који су законом поверени АПВ.

Циљ 1

Унапређење рада органа јавне управе

Индикатор 1.1

Назив :Број притужби грађана

Базна
вредност

2015

2016

2017

17

10

10

10

Извор верификације :интерне статистика из евиденције о слободном приступу
информацијама
Коментар :Базна вредност је из 2013. године

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06071001

06071001 Организација и спровођење државног стручног испита

6.490.000,00

0,00

6.490.000,00

Програм (коме
припада)

0607 Систем државне управе

Функција

111 - Извршни и законодавни органи

Сврха

Обављање поверених послова државне управе. Стицање квалификације за рад у органима државне управе односно оспособљеност
државних службеника за рад у државној управи.

Правни основ

Члан 78. Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (”Сл. гласник РС” бр. 99/2009 и Одлука УС РС број
ИУз-353/2009 - 67/2012-5); члан 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ бр. 37/2014);
Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита ("Службени гласник РС", број 16/09 и 84/2014); Покрајинска
уредба о остваривању права на накнаду и висини накнаде за рад у одборима, комисијама и другим радним телима ("Службени лист
АПВ", број 35/2014).

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

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 члановима комисија који учествују у организацији и спровођењу провере знања у
оквиру државног стручног испита.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Циљ 1

Ефикасна организација и реализација стручних испита.

Индикатор 1.1

Назив :Проценат решених у односу на примљене захтеве

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2015

2016

2017

94

95

95

95

Извор верификације :Интерна евиденција

Коментар :На годишњем нивоу се воде евиденције о броју примљених и решених управних предмета, те се на основу ове статистике
могу изводити одређени закључци у правцу оцене успешности.
Базна вредност из 2013. године изражена у %.
Индикатор 1.2

Назив :Родни индикатор. % жена у односу на укупан број кандидата који су
положили државни стручни испит

Базна
вредност

2015

2016

2017

66

65

65

65

Базна
вредност

2015

2016

2017

34

35

35

35

Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност из 2013. године изражена у %.
Индикатор 1.3

Назив :Родни индикатор. % мушкараца у односу на укупан број кандидата који су
положили државни стручни испит
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност из 2013. године изражена у %.

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06071004

06071004 Администрација и управљање

96.874.726,04

0,00

96.874.726,04

Програм (коме
припада)

0607 Систем државне управе

Функција

111 - Извршни и законодавни органи

Сврха

Усаглашавање прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења и старање о њиховој
нормативно-техничкој исправности, израда аката из делокруга покрајинског секретаријата, израда печата органа АП Војводине,
органа јединица локалне самоуправе и имаоца јавних овлашћења, који имају седиште на територији АП Војводине у складу са
законом и подзаконским прописима; послови превођења и лекторисања за потребе Покрајинске владе, Скупштине АП Војводине и
покрајинских органа управе; Спровођење активности и мера прописаних Стратегијом реформе јавне управе о оквиру надлежности
дате покрајинским органима; Унапређење услова рада цркава и верских заједница

Правни основ

Члан 11. Закон о печату државних и других органа ("Службени гласник РС", број: 101/07), члан 60. Статут Аутономне покрајине
Војводине ("Службени лист АПВ", број: 20/14), члан 37. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ("Службени лист
АПВ", број: 37/14) , Одлука о објављивању одлука и других аката органа АП Војводине ("Службени лист АПВ", број: 15/92 и 1/93);
Одлука о стратегији реформе и развоја покрајинске управе ("Сл. лист АПВ" број 14/2006, 5/2008 и 15/2008); Стратегија реформе
јавне управе у Републици Србији("Сл. гласник РС" број 9/2014 и 42/2014); Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне
управе у Републици Србији
; Члан 27. Статута АПВ (Сл лист АПВ, број 20/2014), члан 74. Закона о утврђивању надлежности АП Војводине («Сл. Гласник РС»
број 99/2009 и 67/2012-одлука Уставног Суда, законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Опис

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

"Приликом израде аката од стране покрајинских огана управе и покрајинских управних организација, наведени органи се обраћају
Покрајинском секретаријату ради добијања мишљења о усаглашености предложеног акта са прописима и општим актима у правном
систему РС, као и о нормативној - техничкој исправности предложених аката. Такође Покрајински секретаријат израђује нацрте и
предлоге аката из делокруга Покрајинског секретаријата, као и оних аката који нису у надлежности других покрајинских
секретаријата. У Покрајиснком серкетаријату се издају решења о усаглашености изгледа и садржине печата органа АП Војводине,
органа јединица локалне самоуправе и имаоца јавних овлашћења, који имају седиште на територији АП Војводине. У одељењу за
преводилачке послове се обављају послови лекторисања и послови превођења на језике националних мањинских заједница који су у
службеној употреби у покрајинским органима, те превођења на енглески језик, као и обратно – прописа и других аката, аката који се
објављују у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине; билтена и публикација за потребе Покрајинске владе и Скупштине
АП Војводине; текстова из дневних и недељних новина; периодичних часописа; публикација и других материјала; обављају се и
послови симултаног превођења седница Скупштине, те консекутивног превођења приликом међурегионалних контаката; Доношење
нових правних оквира и спровођење активности и мера прописаних Стратегијом реформе јавне управе у оквиру надлежности датих
покрајинским органима; Праћење и сагледаве стања у области вера и верских заједница које делују на територији Покрајине и
предлагање мера за унапређење стања у тој области , сарадња са представницима вера и верских заједница и другим установама које
прате стање у тој области. У оквиру овог програма врше се послови који се односе на припрему аката за Скупштину АПВ или
Покрајинску владу којима се:
-утврђује стратегија развоја интеркултурализма, афирмације мултикултурализма, толеранције и суживота националних заједница на
територији покрајине,
-уређује остваривање права у области људских и мањинских права и утврђују додатна права. У оквиру ове активности планирана су
и трошкови запослених и други расходи који су везани за функционисање дела Секретаријата надлежног за прописе и опште правне
послове, управу и националне мањине-националне заједнице, цркве и верске заједнице, као и за преводилачке послове.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Унапређење система покрајинских органа управе кроз спровођење утврђеног правног оквира.

Индикатор 1.1

Назив :Број припремљених аката за доношење Скупштине АПВ или Покрајинске
владе
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2015

2016

2017

8

12

14

15

Коментар :Број припремљених аката зависи од законске регулативе, односно од потребе усклађивања аката са правним системом РС.
Базне вредности су из 2013. године
Индикатор 1.2

Назив :% донетих решења у односу на број поднетих захтева
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2015

2016

2017

92

95

95

95

Коментар :Број решења зависи од подентих захтева, поднето 99 захтева, решено 91 захтева. Базне вредности су из 2013. године.
Процена је у %.
Циљ 2

Обезбеђивање правилног изгледа печата

Индикатор 2.1

Назив :Број преведених страница на стране језике и језике мањинских нац.
заједница
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2015

2016

2017

13000

15000

16000

17000

Базна
вредност

2015

2016

2017

1000

1500

2000

2500

Коментар :Базна вредност је из 2013. године
Индикатор 2.2

Назив :Број преведених страница са страног језика и језика мањинских нац.
Заједица
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2013. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Циљ 3

Обезбеђивање превођења на стране језике и на језике мањинских националних заједница у службеној употреби, односно превођења с
тих језика на српски, за потребе Покрајинске владе, Скупштине АП Војводине и покрајинских органа управе.

Индикатор 3.3

Назив :

Базна
вредност

2015

2016

2017

Извор верификације :
Коментар :
0609 Е-Управа

6.150.000,00

0,00

6.150.000,00

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

6.150.000,00

0,00

6.150.000,00

Назив

Е-Управа

Сектор

06 Опште услуге јавне управе

Сврха

Успостављање ефикасног система јавне управе, ради пружања квалитетних услуга и сервиса физичким и правним лицима, као и
државним органима између себе.

Правни основ

Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији ("Сл. гласник РС" број 9/2014 и 42/2014), Закон о електронском потпису ("Сл.
гласник РС" број 135/2004), Закон о електронском документу ("Сл. гласник РС" број 51/2009), Одлука о Стратегији еУправе
покрајинских органа ("Сл. лист АПВ", 18/2007); Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са акционим планом ("Сл. лист
АПВ", 26/2013), Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за
реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Службени лист АПВ", бр. 13/2014 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру програма се обављају послови који се односе на: послове везане за развој и функционисање информационо-комуникационе
инфраструктуре и информационих система покрајинских органа; примене Портала еУправа као јединствене тачке приступа
услугама електронске управе; примене стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у рад покрајинских органа;
усклађивање и унапређивање развоја и функционисања информационих система и инфраструктуре покрајинских органа; примену и
коришћење интернета у раду покрајинских органа, као и друге послове одређене законом.

Циљ 1

Подизање нивоа коришћења електронских сервиса

Индикатор 1.1

Назив :Проценат покрајинских органа корисника еУправе
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2015

2016

2017

99

100

100

100

Коментар :Запослени у покрајинским органима користе услуге у свом раду. Базна вредност је из 2014. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 06094001

06094001 Систем еУправнаПраксаАПВ - И фаза

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

Програм (коме
припада)

0609 Е-Управа

Функција

111 - Извршни и законодавни органи

Сврха

Обезбеђивање система за послове решавања у управним поступцима који се воде пред покрајинским органима управе.

Правни основ

Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа ("Сл. лист АПВ", 18/2007); Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са
акционим планом ("Сл. лист АПВ", 26/2013).Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године
са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Службени лист АПВ", бр.
13/2014 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Обезбедити странкама увид у ток предмета у првостепеном и другостепеном управном поступку, са прегледом праксе у поступању
покрајинских органа управе, кроз кратак преглед случаја и решења.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Повећање квалитета пружања услуга корисницима путем електронских сервиса.

Индикатор 1.1

Назив :% преузетих докумената из базе правне регулативе и праксе у поступању
пок.органа управе.
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Нема базне вредности. Нови Пројекат. Процене у %.

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

50
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 06094002

06094002 Интранет систем за управљање предшколским, основношколским и
средњошколским образовањем у Аутономној покрајини Војводини
Програм (коме
0609 Е-Управа
припада)

500.000,00

0,00

500.000,00

Функција

111 - Извршни и законодавни органи

Сврха

Бржа и ефикаснија комуникација са образовно-васпитним установама, у смислу прослеђивања и примања обавештења, те узајамне
размене информација, у оквиру надлежности које овај Покрајински секретаријат има у области предшколског, основношколског и
средњошколског образовања у АП Војводини.

Правни основ

Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа ("Сл. лист АПВ", 18/2007); Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са
акционим планом ("Сл. лист АПВ", 26/2013).Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године
са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Службени лист АПВ", бр.
13/2014 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Успостављање портала за комуникацију и бржу размену информација између установа и организација из области образовања.
Олакшан и убрзан приступ информацијама и документима.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Успостављен портал.

Индикатор 1.1

Назив :% обухвата корисника и корисница којима је портал намењен
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Нема баyне вредности. Пројекат је нов. Процена у %

Базна
вредност

2015

2016

2017
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 06094003

06094003 Имплементација софтвера за подршку превођења (ЦАТ ТООЛС)

2.850.000,00

0,00

2.850.000,00

Програм (коме
припада)

0609 Е-Управа

Функција

111 - Извршни и законодавни органи

Сврха

Обезбеђивање ефикасне подршке превођењу и тачнији рад преводилачке службе

Правни основ

Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа ("Сл. лист АПВ", 18/2007); Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са
акционим планом ("Сл. лист АПВ", 26/2013).Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године
са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Службени лист АПВ", бр.
13/2014 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Набавка лиценце, инсталицаија програма за подршку превођења и обука корисника. За језике енглески, мађарски, словачки,
румунски и хрватски.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Ефикаснији и тачнији рад Преводилачке службе.
Циљ 1

Индикатор 1.1

Обезбедити странкама могућност да електронским путем изврше увид у ток предмета у првостепеном и другостепеном управном
поступку
Базна
Назив :Задовољство корисника услуга
2015
2016
2017
вредност
Извор верификације :Интерна евиденција

0

Коментар :Анкета о задовољству корисника услуга Преводилачке службе. Скала задовољства од 1-5
Базне вредности нема. Пројекат је нов.

5

5

5

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

129.031.000,00

0,00

129.031.000,00

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

129.031.000,00

0,00

129.031.000,00

Назив

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Сектор

10 Људска права и грађанско друштво

Сврха

Унапређење и заштита људских и мањинских права, кроз активно праћење степена остваривања и заштите тих права, праћење
тенденција у националној структури становништва, стања у области међунационалних односа, међуетничке толеранције, развоја
националне културе, очувања националног идентетета, неговања веза са сународницима у другим земљама и пружање материјалне и
друге врсте помоћи националним саветима и организацијама националних мањина-националних заједница које традиционално живе
на територији Аутономне покрајине Војводине

Правни основ

Члан 48., 79., и 81. Устава РС ("Службени гласник РС" 98/2006); члан 41. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине
Војводине (”Сл. гласник РС” бр. 99/2009 и Одлука УС РС број ИУз-353/2009 - 67/2012-5); члан 4. став 2., члан 12. Закон о заштити
права и слобода националних мањина ("Службени лист СРЈ", број 11/2002, "Службени лист СЦГ",број 1/2003 - Уставна повеља и
"Службени гласник РС", број 72/2009 - др. закон и 97/2013 - одлука УС), члан 37. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској
управи (Службени лист АПВ“ бр. 37/2014, Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са
Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Службени лист АПВ", бр. 13/2014
)

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Обезбеђивање финансијских средстава за суфинансирање националних савета националних мањина са седиштем на територији
покрајине и средстава за дотације организацијама етничких заједница.
Унапређивање положаја и остваривања права мањинских националних заједница с територије покрајине.
"

Циљ 1

Смањење броја међуетничких инцидената у Војводини

Индикатор 1.1

Назив :Степен међуетничке дистанце код младих у Војводини
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2015

2016

2017

10419

10500

2000

2000

Коментар :Резултати пројекта Евалуација стања међуетничких односа код младих у Војводини који се спроводи, на основу
спроведене анкете, на анкетном обрасцу посебно креираном за ове намене, на репрезентативном узорку ученика из средњих школа у
Војводини. Анкета се спроводи сваке године, циклично, почев од школске 2013-2014. године. Базна вредност је из 2014. године
Циљ 2

Унапређивање положаја и заштита права националних мањина-националних заједница кроз њихове организације

Индикатор 2.1

Назив :% подржаних организација у односу на број пријава
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2014. године

Базна
вредност

2015

2016

2017

42

42

42

42

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011003

10011003 Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

Програм (коме
припада)

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Функција

840 - Верске и остале услуге заједнице

Сврха

Унапређивање положаја и заштита Уставом и законом загарантованих права националних мањина-националних заједница, пре свега
права на очување културног идентитета.

Правни основ

Члан 79. Устава РС ("Службени гласник РС" 98/2006); члан 41. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине
(”Сл. гласник РС” бр. 99/2009 и Одлука УС РС број ИУз-353/2009 - 67/2012-5) члан 12. Закон о заштити права и слобода
националних мањина ("Службени лист СРЈ", број 11/2002, "Службени лист СЦГ",број 1/2003 - Уставна повеља и "Службени
гласник РС", број 72/2009 - др. закон и 97/2013 - одлука УС); члан 37. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи
(„Службени лист АПВ“ бр. 37/2014); Одлука о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и
националне мањина за дотације организацијама етничких заједница («Сл. лист АПВ» број 5/2006).

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру ове програмске активности се пружа подршка у виду дотације организацијама етничких заједница за суфинансирање
редовне делатности, пројеката и организовање манифестација, као и набавку опреме и инвестициона улагања организација етничких
заједница.
Средства се додељују претежно путем Конкурса за дотације организацијама етничких заједница, који се по правилу расписује
једном годишње, а на Конкурс се могу пријавити организације и удружења (непрофитне организације) припадника етничких
заједница са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, чија се делатност заснива на очувању и неговању
националног и културног идентитета или чија се делатност заснива на очувању и унапређењу међунационалне толеранције.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Унапређење рада организација етничких заједница у АПВ

Индикатор 1.1

Назив :Број подржаних организација
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2015

2016

2017

382

400

400

400

Базна
вредност

2015

2016

2017

914

950

950

950

Коментар :Базна вредност је из 2014. године
Индикатор 1.2

Назив :Број релевантних пријава на конкурс за дотације организацијама етничких
заједница
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2014. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011004

10011004 Подршка раду националних савета националних мањина

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

Програм (коме
припада)

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Функција

840 - Верске и остале услуге заједнице

Сврха

Унапређивање положаја и заштита права националних мањина-националних заједница у области образовања, културе, јавног
информисања и службене употребе језика и писма.

Правни основ

Члан 114. и 115. Закон о националним саветима националних мањина («Сл. Гласник РС» број 72/2009, 20/2014 - одлука УС и
55/2014); члан 37. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ бр. 37/2014) ; Одлука о начину и
критеријумима распоређивања буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице за
националне савете националних мањина («Сл. лист АП Војводине» број 40/2012).

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

"Средства за рад националних савета распоређују се за финансирање рада националних савета националних мањина са седиштем на
територији Аутономне покрајине Војводине. Национални савети користе средства за финансирање трошкова редовне делатности и
за развојну делатност националних савета, која подразумева финансирање рада установа, фондација, привредних друштава и
организација чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација
чија су оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет.
"

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Унапређење рада националих савета

Индикатор 1.1

Назив :Број регистрованих националних савета националних мањина са седиштем
на територији АПВ
Извор верификације :АПР

Базна
вредност

2015

2016

2017

13

13

13

13

Коментар :Базна вредност из 2014. године

Циљ 2

Унапређење рада установа, фондација, привредних друштава и организација чији је национални савет оснивач или суоснивач,
односно установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренета
на нацинални савет

Индикатор 2.1

Назив :Број установа, фондација, привредних друштава и организација са
седиштем на територији АПВ, чији је оснивач или суоснивач национални савет,
установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су
оснивачка права делимично или у целини пренет
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност из 2014. године

Базна
вредност

2015

2016

2017

45

50

55

60

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011005

10011005 Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине

10.115.000,00

0,00

10.115.000,00

Програм (коме
припада)

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Функција

111 - Извршни и законодавни органи

Сврха

Примена и остваривање права на службену употребу језика и писма националних мањина-националних заједница на територији АП
Војводине.

Правни основ

Члан 79. Устава РС ("Службени гласник РС", број 98/2006); Закон о службеној употреби језика и писама ("Службени гласник РС",
бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон и 30/2010); Одлука о расподели буџетских средстава Покрајинског секретаријата
за прописе, управу и националне мањине , органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма
националних мањина ("Сл. лист АПВ број 6/2008"); члан 37. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ("Службени
лист АПВ" број 37/2014); Покрајинска скупштинска одлука о испиту из страног језика и језика националне мањине за рад у
органима управе („Службени лист АПВ“ број 14/03, 2/06, 18/09-назив акта); Правилник о начину провере знања из страног језика и
језика националне мањине („Службени лист АПВ“ број 6/04).

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

"У оквиру ове програмске активности расписује се конкурс за расподелу буџетских средстава органима и организацијама у
Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина-националних
заједница, за финансирање односно суфинансирање пројеката чији је циљ унапређење права на службену употребу језика и писама
националних мањина-националних заједница у Аутономној покрајини Војводини.
Средства на Конкурсу се додељују за оспособљавање запослених у органима, организацијама и установама да се служе језиком
националне мањине-националне заједнице који је утврђен као језик у службеној употреби на свом радном месту, за развој система
електронске управе у условима вишејезичности, за израду вишејезичких табли са називом органа, организација и установа, називом
насељених места на путним правцима, називом улица и тргова у насељеним местима, као и за штампање вишејезичких образаца,
службених гласила и других јавних публикација, на језицима националних мањина-националних заједница који су у службеној
употреби. У оквиру ове програмске активности се организује и спроводи испит за проверу знања страног језика и језика
националних мањина-националних заједница за рад у органима и организацијама државне управе, а у циљу остваривања права
припадника националних мањина-националних заједница на службену употребу језика и писма у комуникацији са покрајинским
органима, као и професионализација службеника. Страним језиком сматрају се енглески, немачки, француски, шпански и руски
језик, а језицима националне мањине сматрају се језици у службеној употреби у раду органа Аутономне покрајине Војводине,
односно језици утврђени као службени језици статутима општина на територији АП Војводине. У оквиру ове програмске
активности обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у организацији и спровођењу провере знања у оквиру провере
знања језика за рад у органима и организацијама државне управе"

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Унапређење службене употребе језика и писама националних мањина- националних заједница у раду органа, организација и
установа на територији АП Војводине, у јединицама локалне самоуправе у којима је Статутом утврђена службена употреба језика и
писама националних мањина- националних заједница.

Индикатор 1.1

Назив :Број пријава на Конкурс, за учешће у финансирању пројеката који имају за
циљ унапређење вишејезичности на територији АП Војводине.
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2015

2016

2017

109

130

150

200

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Коментар :Број пријава на Конкурс показује велико интересовање учесника да се квалитативно приступи решавању проблема који се
јављају у области службене употребе језика и писама националних мањина- националних заједница на територији АП Војводине.
Базна вредност из 2014. године.
Циљ 2

Унапређење квалитета живота, јачање идентитета и осећаја сигурности припадника националних мањина- националних заједница.

Индикатор 2.1

Назив :Број оспособљених упосленика који се у свом раду служе језиком
националне мањине-националне заједнице

Базна
вредност

2015

2016

2017

81

90

100

120

Извор верификације :Интерна евиденција

Коментар :Наведено утиче на квалитет живота грађана, припадника националних мањина- националних заједница, јер лакше могу да
остварују своја права и да остварују комуникацију са имаоцима јавних овлашћења у срединама у којима живе.Базна вредност је из
2014. године
Циљ 3

Ефикасна организација и реализација стручних испита.

Индикатор 3.1

Назив :Проценат решених у односу на примљене захтеве.

Базна
вредност

2015

2016

2017

100

100

100

100

Извор верификације :Интерна евиденција

Коментар :Коментар: На годишњем нивоу се воде евиденције о броју примљених и решених предмета, те се на основу ове статистике
могу изводити одређени закључци у правцу оцене успешности. Базна вредност је из 2014. године. Процена у %.
0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011006

10011006 Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини

24.776.000,00

0,00

24.776.000,00

Програм (коме
припада)

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Функција

111 - Извршни и законодавни органи

Сврха

"Развијање духа толеранције, међусобног уважавања и поверења код грађана
Војводине."

Правни основ

Члан 48. и 81. Устава РС ("Службени гласник РС" 98/2006); члан 41. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине
Војводине (”Сл. гласник РС” бр. 99/2009 и Одлука УС РС број ИУз-353/2009 - 67/2012-5); члан 12. Закон о заштити права и слобода
националних мањина ("Службени лист СРЈ", број 11/2002, "Службени лист СЦГ",број 1/2003 - Уставна повеља и "Службени
гласник РС", број 72/2009 - др. закон и 97/2013 - одлука УС) и Закључак бр. 90-00351/2005 од 02.03.2005, Покрајинска скупштинска
одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП
Војводине 2014-2020. године ("Службени лист АПВ", бр. 13/2014 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

"Програм је конципиран као комплексан мултитематски и мултикултурални
програм, усмерен према идеји јачања међунационалног поверења код младих у
Војводини. Обухвата више потпројеката и кроз активности које се реализују на
територији целе Војводине укључује више хиљада младих, ученика војвођанских
основних и средњих школа.
Кроз разне едукативне активности, такмичења у знању, стручне и друге скупове,
манифестације, изложбе и слично, стварају се услови да се млади, припадници
различитих националних мањина- националних заједница из Војводине, боље међусобно упознају, као и
да стекну додатна знања о историји, култури и другим важним чињеницама о
Војводини.
У оквиру ове ПА се спроводе конкурси за доделу средстава непрофитним организацијама за пројекте које имају за циљ афирмацију
мултикултуралности и међуетничке толеранције у Војводини; финансира се или суфинансира продукција телевизијских емисија и
других телевизијских формата (нпр. Квиз ""Колико се познајемо""); реализују се едукативна путовања за ученике основних и
средњих школа са територије АПВ; реализују се истраживања о међуетничким односима код младих у АПВ; реализују се
промотивне кампање и набавља промитивни материјал и друго."

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Смањење броја међуетничких инцидената у Војводини

Индикатор 1.1

Назив :Степен међуетничке дистанце код младих у Војводини
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2015

2016

2017

10419

10500

2000

2000

Коментар :Резултати пројекта Евалуација стања међуетничких односа код младих у Војводини који се спроводи, на основу
спроведене анкете, на анкетном обрасцу посебно креираном за ове намене, на репрезентативном узорку ученика из средњих школа у
Војводини. Анкета се спроводи сваке године, циклично, почев од школске 2013-2014. године. Базна вредност је из 2014. године и
представља број анкетираних.
Процена: број анкетираних
Циљ 2

Подизање свести код младих о вредностима мултикултуралности

Индикатор 2.1

Назив :Број ученика који учествују у активностима пројекта
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2015

2016

2017

3200

3200

4000

4500

Коментар :Интерне статистике и листе учесника. Базна вредност је из 2014. године
Циљ 3

Мотивисање организација невладиног сектора да спроводе пројекте и програме афирмације мултикултурализма

Индикатор 3.1

Назив :Број релевантних пријава на конкурс за суфинансирање пројеката очувања и
Базна
неговања међунационалне толеранције у Војводини
вредност

2015

2016

2017

Извор верификације :Интерна евиденција

180

200

250

300

Базна
вредност

2015

2016

2017

17

20

25

30

Коментар :Базна вредност је из 2014. године
Индикатор 3.2

Назив :Број суфинансираних пројеката по конкурсу за суфинансирање пројеката
очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини
Извор верификације :Базна вредност је из 2014. године
Коментар :Базна вредност је из 2014. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 10014007

10014007 Декада инклузије Рома

2.140.000,00

0,00

2.140.000,00

Програм (коме
припада)

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Функција

840 - Верске и остале услуге заједнице

Сврха

Подршка афирмативним мерама и процесима интеграције Рома

Правни основ

Члан 4. став 2. Закон о заштити права и слобода националних мањина ("Службени лист СРЈ", број 11/2002, "Службени лист
СЦГ",број 1/2003 - Уставна повеља и "Службени гласник РС", број 72/2009 - др. закон и 97/2013 - одлука УС); Стратегија за
унапређивање положаја Рома у РС ("Службени гласник РС", број 27/2009); Одлука о додели буџетских средстава Покрајинског
секретаријата за прописе, управу и националне мањине за дотације организацијама етничких заједница («Сл. лист АПВ» број
5/2006).

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру овог пројекта се расписује конкурс за суфинансирање пројеката усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за
интеграцију Рома за наставак "Декаде инклузије Рома". На конкурс се пријављују непрофитне организације и удружења ромске
националне заједнице са седиштем на територији АПВ, чија се делатност заснива на очувању и неговању националног и културног
идентитета или организације чија је делатност усмерена на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за
наставак "Декаде инклузије Рома". Сарадња са европским регијама у области интеграције националне заједнице Рома.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Помоћ у решавању актуелних проблема ромске популације у АПВ у складу са приоритетима "Декаде Рома"

Индикатор 1.1

Назив :Број релевантних пристиглих пријава по Конкурсу
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2015

2016

2017

53

60

70

75

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

1

1

1

Коментар :Базна вредност је из 2014. године
Циљ 2

Сарадња са европским регијима у области интеграције националне заједнице Рома

Индикатор 2.1

Назив :Број одржаних конференција на тему интеграција Рома на територији АПВ
Извор верификације :интерна евиденција
Коментар :

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

1602 Уређење и управљање у систему правосуђа

9.466.600,00

0,00

9.466.600,00

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

9.466.600,00

0,00

9.466.600,00

Назив

Уређење и управљање у систему правосуђа

Сектор

16 Судство и правни систем

Сврха

Стварање и одржавање правног система који путем правосудног испита проверава знања и способности лица које врше јавне
функције или друге послове који су у вези са правосуђем. Омогућавање несметаног рада судова и других органа којима су потребни
стални судски тумачи за обављање својих послова.

Правни основ

Члан 77. и 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл гласник РС“ број 99/2009 и Одлука УС РС
број ИУз-353/2009 - 67/2012-5); члан 6. Закона о правосудном испиту („Сл. гласник РС“ број 16/97); члан 37. Покрајинска
скупштинска одлука о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ бр. 37/2014); Правилник о полагању правосудног испита („Сл.
гласник РС“ број 14/98, 88/2008 и 108/2012); Правилник о Програму правосудног испита („Сл. гласник РС“ број 51/97); Правилник о
сталним судским тумачима (”Сл. гласник РС” бр. 35/2010)

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

"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, 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 за образовање, управу и националне заједнице на основу захтева Виших судова са територије АП
Војводине. У оквиру овог програма обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у организацији и сповођењу испита за
судске тумаче."

Циљ 1

Повећање нивоа образованости у вршењу јавних функција

Индикатор 1.1

Назив :Проценат решених у односу на примљене захтеве
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2015

2016

2017

94

94

94

94

Коментар :На годишњем нивоу се воде евиденције о броју примљених и решених управних предмета, те се на основу ове статистике
могу изводити одређени закључци у правцу оцене успешности. Базна вредност је из 2013. године
Индикатор 1.2

Назив :Број постављених судских тумача

Базна
вредност

2015

2016

2017

Извор верификације :Интерна евиденција

38

40

40

0

Коментар :Базна вредност је из 2013. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 16021001

16021001 Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске
тумаче
Програм (коме
1602 Уређење и управљање у систему правосуђа
припада)

9.466.600,00

0,00

9.466.600,00

Функција

111 - Извршни и законодавни органи

Сврха

Стварање и одржавање правног система који путем правосудног испита проверава знања и способности лица које врше јавне
функције или друге послове који су у вези са правосуђем. Омогућавање несметаног рада судова и других органа којима су потребни
стални судски тумачи за обављање својих послова

Правни основ

Члан 77. и члан 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл гласник РС“ број 99/2009 и Одлука УС
РС број ИУз-353/2009 - 67/2012-5); Закон о правосудном испиту („Сл. гласник РС“ број 16/97); члан 37. Покрајинска скупштинска
одлука о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ бр. 37/2014); Правилник о полагању правосудног испита („Сл. гласник РС“
број 14/98, 88/2008 и 108/2012); Правилник о Програму правосудног испита („Сл. гласник РС“ број 51/97), Правилник о сталним
судским тумачима ("Сл. гласник РС", бр. 35/2010).

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру ове програмске активности 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. Правосудни испит, по својим карактеристикама у великој мери одступа од других испита који се
организују у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, јер се састоји
из писменог дела (израда пресуда) и усменог дела. 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, 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 за
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице на основу захтева Виших судова са територије АП
Војводине. У оквиру ове програмске активности обухваћене су накнаде члановима комисија који учествују у организацији и
сповођењу испита за судске тумаче.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Ефикасна организација и реализација правосудног испита.

Индикатор 1.1

Назив :Родни индикатор. % жена у односу на укупан број кандидата који су
положили правосудни испит
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2015

2016

2017

58

60

60

60

Базна
вредност

2015

2016

2017

42

40

40

40

Коментар :Базна вредност је из 2013. године
Индикатор 1.2

Назив :Родни индикатор. % мушкараца у односу на укупан број кандидата који су
положили правосудни испит
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2013. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Циљ 2

Провера знања и осопособљеност кандидата за судске тумаче

Индикатор 2.1

Назив :Број пријављених кандидата за полагање испита за судске тумаче

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2015

2016

2017

106

106

106

106

Базна
вредност

2015

2016

2017

62

62

62

62

Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2013. године
Индикатор 2.2

Назив :Број кандитата који су положили испит за судског тумача
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2013. године

1901 Сарадња државе са црквама и верским заједницама

22.424.038,00

0,00

22.424.038,00

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

22.424.038,00

0,00

22.424.038,00

Назив

Сарадња државе са црквама и верским заједницама

Сектор

19 Вере и дијаспора

Сврха

Сарадња са црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине ради унапређивања верских слобода,
остваривања општег добра и заједничког интереса преко помагања њихове делатности које врше у јавном интересу

Правни основ

Члан 27. Статута АПВ (Службени лист АПВ, број 20/2014), члан 74. Закона о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. Гласник
РС" број 99/2009 и 67/2012-одлука Уставног Суда), члан 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени
лист АПВ“ бр. 37/2014); Одлука о расподели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне
мањине црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине ("Сл. Лист АПВ " број 21/2007 и 4/2008").

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру овог програма врши се додела средстава традиционалним црквама, верским заједницама, као и организацијама и
установама чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности. Расподела средстава се
врши у складу са Одлуком о расподели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине
црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине ("Сл. Лист АПВ " број 21/2007 и 4/2008).

Циљ 1

Унапређење услова рада цркава и верских заједница

Индикатор 1.1

Назив :% суфинанираних захтева за уређење и обновљање верских објеката у
односу на број пријављених црквених општина-жупа на Конкурсу

Базна
вредност

2015

2016

2017

55

60

65

70

Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Укупно захтева у 2014. годину 184, од тога суфинансирано 101. Процена у %.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 19011001

19011001 Подршка раду црквама и верским заједницама

22.424.038,00

0,00

22.424.038,00

Програм (коме
припада)

1901 Сарадња државе са црквама и верским заједницама

Функција

840 - Верске и остале услуге заједнице

Сврха

Унапређивање услова рада цркава и верских заједница и њихових организација које делују на територији АП Војводине, а чија је
сврха задовољавање духовних потреба човека, као и очување културно историјског наслеђа

Правни основ

Члан 27. Статута АПВ (Сл лист АПВ, број 20/2014), члан 74. Закона о утврђивању надлежности АП Војводине («Сл. Гласник РС»
број 99/2009 и 67/2012-одлука Уставног Суда), члан 37. Покрајинске скупштинске одлуе о покрајинској управи („Службени лист
АПВ“ бр. 37/2014); Одлука о расподели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине
црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине ("Сл. Лист АПВ » број 21/2007 и 4/2008").

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру ове програмске активности расписује се Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на
територији АП Војводине за суфинансирање обављања градитељске, добротворне и научне делатности. На Конкурс се могу
пријавити традиционалне цркве и верске заједнице које делују на територији АП Војводине: Српска православна црква,
Римокатоличка црква, Гркокатоличка црква, Исламска заједница, Јеврејска заједница, Словачка евангелистичка а.в. црква,
Евангелистичка хришћанска а.в. црква, Реформатска хришћанска црква и Румунска православна црква.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
ДА
ИПА пројекат?
"Унапређење делатности цркава и верских заједница
Циљ 1
"
Назив :Број суфинансираних захтева за уређење, обнављање и новоизграђене
Индикатор 1.1
верске објекте
Извор верификације :Интерна евиденција

Базна
вредност

2015

2016

2017

99

128

140

150

Коментар :Базна вредност је из 2014. године
Циљ 2
Индикатор 2.1

Подршка одржавању традиционалних верских манифестација и догађаја, ликовних колонија, концерата и сл. поводом верских
празника
Назив :Број одржаних верских манифестација, ликовних колонија и концерата и сл.
Базна
2015
2016
2017
поводом верских празника подржаних од стране Секретријата
вредност
Извор верификације :Интерна евиденција

12

18

18

20

Базна
вредност

2015

2016

2017

4

8

8

10

Коментар :Базна вредност је из 2014. године
Циљ 3

Унапређе научно издавачке делатности цркава и верских заједница и њихових организација

Индикатор 3.1

Назив :Број издања у оквиру финансирања научно издавачке делатности
Извор верификације :Интерна евиденција
Коментар :Базна вредност је из 2014. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

2001 Уређење и надзор образовног система
0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

103.229.144,52

2.904.000,00

106.133.144,52

80.249.464,52

0,00

80.249.464,52

Назив

Уређење и надзор образовног система

Сектор

20 Образовање

Сврха

Унапређивање и успостављање ефикасног система образовања и васпитања који ће осигурати основни темељ живота и развоја
сваког појединца, друштва и државе заснованог на знању

Правни основ

Члан 166. став 3. Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11 и 55/13), члан 33.
став 1. тачке 23., 24. и 25 и члан 34. став 1. тачке 27, 28. и 29. Закона о утврђивању надлежности АПВ (''Службени гласник РС'', број
99/09 и 67/12-УС РС), члан 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АПВ'', број 37/14), Одлука
о додели признања ''ДР Ђорђе Натошевић''(''Службени лист АПВ'', број 8/01, 10/10 и 37/14), Споразум број 46-49/2012 од 27.04.2012.
године (Балетска школа), Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим
планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2010. године ("Службени лист АПВ", бр. 13/14 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програм укључује активности које се односе на функционисање и побољшање образовног система на територији АПВ као што су:
пружање подршке раду установа образовања, пружање финансијске подршке Балетској школи у плаћању закупа школског објекта,
спровођење инспекцијског надзора над радом образовно-васпитних установа у области предшколског основног, средњег образовања
и ученичког стандарда, организовање и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре, додела признања ''Др Ђорђе
Натошевић'', обављање стручно-истраживачког рада у области предшколског, основног, средњег образовања и ученичког стандарда
(Педагошки завод Војводине као индиректни корисник).

Циљ 1

Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа

Индикатор 1.1

Назив :Број инспекцијских надзора у образовно-васпитним установама
Извор верификације :Интерна статистика и извештаји Секретаријата

Базна
вредност

2015

2016

2017

207

180

180

180

Коментар :У 2014. години процењује се 207 инспекцијских надзора, с тим да у базној години вршени су и ванредни инспекцијски
надзори над општинским инспекторима, што се не планира у наредним годинама

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

0901 Индиректни корисници у области образовања

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

22.979.680,00

УКУПНА
СРЕДСТВА

2.904.000,00

25.883.680,00

Назив

Уређење и надзор образовног система

Сектор

20 Образовање

Сврха

Унапређивање и успостављање ефикасног система образовања и васпитања који ће осигурати основни темељ живота и развоја
сваког појединца, друштва и државе заснованог на знању

Правни основ

Члан 166. став 3. Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11 и 55/13), члан 33.
став 1. тачке 23., 24. и 25 и члан 34. став 1. тачке 27, 28. и 29. Закона о утврђивању надлежности АПВ (''Службени гласник РС'', број
99/09 и 67/12-УС РС), члан 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АПВ'', број 37/14), Одлука
о додели признања ''ДР Ђорђе Натошевић''(''Службени лист АПВ'', број 8/01, 10/10 и 37/14), Споразум број 46-49/2012 од 27.04.2012.
године (Балетска школа), Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим
планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2010. године ("Службени лист АПВ", бр. 13/14 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програм укључује активности које се односе на функционисање и побољшање образовног система на територији АПВ као што су:
пружање подршке раду установа образовања, пружање финансијске подршке Балетској школи у плаћању закупа школског објекта,
спровођење инспекцијског надзора над радом образовно-васпитних установа у области предшколског основног, средњег образовања
и ученичког стандарда, организовање и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре, додела признања ''Др Ђорђе
Натошевић'', обављање стручно-истраживачког рада у области предшколског, основног, средњег образовања и ученичког стандарда
(Педагошки завод Војводине као индиректни корисник).

Циљ 1

Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа

Индикатор 1.1

Назив :Број инспекцијских надзора у образовно-васпитним установама
Извор верификације :Интерна статистика и извештаји Секретаријата

Базна
вредност

2015

2016

2017

207

180

180

180

Коментар :У 2014. години процењује се 207 инспекцијских надзора, с тим да у базној години вршени су и ванредни инспекцијски
надзори над општинским инспекторима, што се не планира у наредним годинама

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20011001

20011001 Администрација, управљање и надзор

63.649.464,52

0,00

63.649.464,52

Програм (коме
припада)

2001 Уређење и надзор образовног система

Функција

980 - Образовање некласификовано на другом месту

Сврха

Контрола примене прописа из области образовања, обезбеђивање основног предуслова за обављање наставно-образовне делатности
Балетске школе у Новом Саду

Правни основ

Члан 146, 147, 148 и 149. Закона о основама система образовања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Споразум број
46-49/2012 од 27.04.2012. године (Балетска школа), члан 37. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ("Службени
лист АПВ" 37/14), Законски прописи који регулишу плате запослених и друге расходе за запослене

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Покрајинска просветна инспекција врши непосредан инспекцијски надзор ако га општинска, односно градска управа не врши.
Инспекција обавља послове општинске односно градске просветне инспекције ако у јединици локалне самоуправе није организован
инспекцијски надзор. Покрајинска просветна инспекција, као другостепени орган, у односу на органе којима је поверено вршење
инспекцијског надзора припрема покрајинском секретару предлог решења по жалби против првостепеног решења општинске,
односно градске управе донетог у вршењу инспекцијског надзора, остварује непосредан надзор над радом општинских/градских
инспектора, издаје обавезне инструкције за извршавање закона, одузима овлашћење општинском/градском инспектору и организује
заједнички надзор са инспекторима у органима којима је поверено вршење инспекцијског надзора. Споразумом број 46-49/2012 од
27.04.2012. године од Јеврејске општине Нови Сад, узета је у закуп имовина коју користи Балетска школа за обављање регистроване
делатности. Програмска активност укључује такође и трошкове запослених и друге расходе који су везани за функционисање дела
Секретаријата надлежног за образовање

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Поштовање и доследна примена законских прописа из области образовања од стране образовно-васпитних установа

Индикатор 1.1

Назив :Проценат извршених надзора без уочених неправилности
Извор верификације :
Коментар :Базна вредност је добијена на основу података из 2014. године

Базна
вредност

2015

2016

2017

15

15

15

15

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20011002

20011002 Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и
директоре
Програм (коме
2001 Уређење и надзор образовног система
припада)

13.200.000,00

0,00

13.200.000,00

Функција

980 - Образовање некласификовано на другом месту

Сврха

Стицање дозволе-лиценце за рад у образовно-васпитним установама

Правни основ

Члан 166. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члан 33. ст 1. тач.
23, 24. и 25. члан 34. ст. 1. тач. 27, 28. и 29. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник
РС", бр. 99/09 и 67/12 – УС РС), члан 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ" 37/14).
Испит за лиценцу организује се у складу с Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ("Службени
гласник РС", бр. 22/05 и 51/08), а стручни испит за секретаре установа организује се на основу Правилника о полагању стручног
испита за секретара установе образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 08/11).

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, у складу са законом и подзаконским актима, обављају се
поверени послови образовања комисија и организовања полагања стручног испита за секретаре установа и послове образовања
комисија и организације полагања испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника за територију АП Војводине.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Благовремено и ефикасно обављање поверених послова у вези спровођења испита за лиценце секретара установа и директора

Индикатор 1.1

Назив :Проценат решених предмета у вези полагања испита за лиценцу наставника,
васпитача и стручних сарадника, стручног испта за секретаре установа у односу на
примљене захтеве у току године
Извор верификације :

Базна
вредност

2015

2016

2017

94

95

95

95

Коментар :На годишњем нивоу се воде евиденције о броју примљених и решених захтева за полагање стручног испита, те се на
основу ове статистике могу изводити одређени закључци у правцу оцене успешности обављања тих послова. Базна вредност је
утврђена на основу података из 2013. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20011003

20011003 Додела признања "др Ђорђе Натошевић"

3.400.000,00

0,00

3.400.000,00

Програм (коме
припада)

2001 Уређење и надзор образовног система

Функција

980 - Образовање некласификовано на другом месту

Сврха

Афирмација и мотивација рада васпитно-образовних установа на територији АП Војводине и просветних радника запослених у
њима

Правни основ

Одлука о додели признања "Др Ђорђе Натошевић" ("Службени лист АПВ" број 8/01, 10/10 и 37/14), Покрајинска скупштинска
одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП
Војводине 2014-2020. године ("Службени лист АПВ", бр. 13/14 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

"Признање "Др Ђорђе Натошевић" установљено је 12. априла 1996. године, Одлуком Скупштине АП Војводине и додељивало се
основним и средњим школама са целе територије СР Југославије као и запосленима у њима, за постигнуте резултате и иновације у
настави.
С циљем реафирмације Признања, а ради подстицаја бољег и квалитетнијег рада васпитно-образовних установа, Скупштина АП
Војводине, 11. јула 2001. године („Службени лист АП Војводине”, број 8/01), донела је нову одлуку о додели Признања, одредивши
га као аутентично покрајинско признање које се додељује за изузетне доприносе и резултате у раду – предшколским установама,
основним и средњим школама у АП Војводини, као и васпитачима, наставницима, психолозима и педагозима у њима. Добитнику
Признања додељује се награда у новцу, повеља и плакета."

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
ДА
ИПА пројекат?
Циљ 1

Награђивање најуспешнијих васпитно-образовних институција и појединаца запослених у њима на територији АП Војводине

Индикатор 1.1

Назив :Број пријављених васпитно-образовних установа и појединаца
Извор верификације :

Базна
вредност

2015

2016

2017

24

25

25

25

Базна
вредност

2015

2016

2017

5

5

5

5

Коментар :Базна вредност је добијена на основу података из 2014. године
Индикатор 1.2

Назив :Број награђених васпитно-образовних установа и појединаца
Извор верификације :
Коментар :Базна вредност је добијена на основу података из 2014. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0901 Индиректни корисници у области образовања
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20011005

20011005 Развој стручно истраживачког рада у области образовања

22.979.680,00

0,00

22.979.680,00

Програм (коме
припада)

2001 Уређење и надзор образовног система

Функција

980 - Образовање некласификовано на другом месту

Сврха

Унапређивање и развој стручно-истраживачког рада у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања

Правни основ

Члан 3. Одлуке о оснивању Педагошког завода Војводине (''Службени лист АПВ'', број 14/03), члан 166.став3. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11 и 55/13), Статут Педагошког завода Војводине

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

"Секретаријат у својој надлежности има једног индиректног корисника - Педагошког завода Војводине чији је оснивач АП
Војводина. Секретаријат у складу са законским прописима финансира делатност завода. На основу плана и програма активности,
Педагошки завод Војводине своје активности остварује у три главне области које су артикулисане у неколико пројеката, док су
пројекти планирани и програмирани кроз један или више програма:
1) унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања,
2) иновативне методе у мултикултурној школи и
3) инклузивна школа и инклузивно образовање. "

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
ДА
ИПА пројекат?
Циљ 1

Унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања

Индикатор 1.1

Назив :Број стручних мишљења о предлозима правилника о наставним плановима
и програмима и уџбеницима
Извор верификације :Подаци Педагошког завода Војводине

Базна
вредност

2015

2016

2017

56

60

65

70

Коментар :Број стручних мишљења је у директној вези са бројем захтева за давањем мишљења која Завод добија од Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, а који исто добија од Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, националних савета националних мањина и лиценцираних издавача уџбеника.

Индикатор 1.2

Назив :Број васпитача, учитеља и наставника, стручних сарадника, учесника на
стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања
образовања и васпитања.
Извор верификације :Подаци Педагошког завода Војводине
Коментар :

Базна
вредност

2015

2016

2017

134

150

190

200

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0901 Индиректни корисници у области образовања
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20011005

20011005 Развој стручно истраживачког рада у области образовања

0,00

2.904.000,00

2.904.000,00

Програм (коме
припада)

2001 Уређење и надзор образовног система

Функција

980 - Образовање некласификовано на другом месту

Сврха

Унапређивање и развој стручно-истраживачког рада у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања

Правни основ

Члан 3. Одлуке о оснивању Педагошког завода Војводине (''Службени лист АПВ'', број 14/03), члан 166.став3. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11 и 55/13), Статут Педагошког завода Војводине

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

"Секретаријат у својој надлежности има једног индиректног корисника - Педагошког завода Војводине чији је оснивач АП
Војводина. Секретаријат у складу са законским прописима финансира делатност завода. На основу плана и програма активности,
Педагошки завод Војводине своје активности остварује у три главне области које су артикулисане у неколико пројеката, док су
пројекти планирани и програмирани кроз један или више програма:
1) унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања,
2) иновативне методе у мултикултурној школи и
3) инклузивна школа и инклузивно образовање. "

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
ДА
ИПА пројекат?
Циљ 1

Унапређивање ефикасности и вредновања система образовања и васпитања

Индикатор 1.1

Назив :Број стручних мишљења о предлозима правилника о наставним плановима
и програмима и уџбеницима
Извор верификације :Подаци Педагошког завода Војводине

Базна
вредност

2015

2016

2017

56

60

65

70

Коментар :Број стручних мишљења је у директној вези са бројем захтева за давањем мишљења која Завод добија од Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, а који исто добија од Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, националних савета националних мањина и лиценцираних издавача уџбеника.

Индикатор 1.2

Назив :Број васпитача, учитеља и наставника, стручних сарадника, учесника на
стручним усавршавањима из области унапређивања ефикасности и вредновања
образовања и васпитања.
Извор верификације :Подаци Педагошког завода Војводине
Коментар :

Базна
вредност

2015

2016

2017

134

150

190

200

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

2002 Предшколско васпитање

552.474.000,00

0,00

552.474.000,00

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

552.474.000,00

0,00

552.474.000,00

Назив

Предшколско васпитање

Сектор

20 Образовање
"Припремљеност деце, деце на болничком лечењу и деце са сметњама у развоју за полазак у школу

Сврха
"

Правни основ

члан 157. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09,52/11 и 55/13), Закон о буџету РС
, Закон о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник РС'', број 18/10), Стратегија развоја образовања до 2020.
године (''Службени гласник РС'', број 107/12)

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Припремни предшколски програм јесте део редовног програма предшколске установе у целодневном или полудневном трајању, који
се остварује са децом у години пред полазак у школу. За децу на болничком лечењу организује се остваривање предшколског
програма у одговарајућим здравственим установама, а за децу са сметњама у развоју у развојној групи, на основу индивидуалног
васпитно-образовног плана.Покрајински секретаријат финансира четворочасовни припремни предшколски програм
трансферно.Средства се упућују из републичког буџета у буџет АПВ, а из буџета АПВ преносе се локалним самоуправа на
територији покрајине у складу са Законом о буџету РС.

Циљ 1

x

Индикатор 1.1

Назив :

Базна
вредност

Извор верификације :
Коментар :
0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

2015

2016

2017

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

ПА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20021001

20021001 Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског
програма
Програм (коме
2002 Предшколско васпитање
припада)

552.474.000,00

0,00

552.474.000,00

Функција

910 - Предшколско и основно образовање

Сврха

Пружање подршке несметаном раду и функционисању предшколских установа у АП Војводини

Правни основ

Члан 157. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11 и 55/13), Закон о буџету
РС , Закон о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник РС'', број 18/10), Стратегија развоја образовања до 2020.
године (''Службени гласник РС'', број 107/12)

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У буџету РС обезбеђују се средства за трошкове четворочасовног припремног предшколског програма у предшколским установама у
РС. То су трансферна средства која се преносе нижим нивоима власти одакле се прослеђују предшколским установама. За
предшколске установе у АП Војводини та средства се преносе из републичког у покрајински буџет, одакле се даље трансферишу
локалним самоуправа, а локалне самоуправе предшколским установама на територији општине/града у АП Војводини. Из
покрајинског буџета трансферна средстава се морају пренети наредног дана од дана пријема средстава за ове намене на рачун.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

x

Индикатор 1.1

Назив :
Извор верификације :
Коментар :

Базна
вредност

2015

2016

2017

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

2003 Основно образовање

14.317.779.770,97

0,00

14.317.779.770,97

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

14.317.779.770,97

0,00

14.317.779.770,97

Назив

Основно образовање

Сектор

20 Образовање

Сврха

Обављање делатности основног образовања и васпитања, којом се остварује оспособљеност за живот, рад и даље образовање и
самообразовање и оспособљавање за примену стечених знања.

Правни основ

Члан 156. став.1, члан 157. став 2. тачка 4. и члан 158. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
број 72/09, 52/11 и 55/13), Закона о буџету РС , члан 33. став 1. тачка 1. Закона о утрвђивању надлежности АПВ (''Службени гласник
РС'' ,број 99/09 и 67/12 - УС РС), члан 60. Закона о образовању одраслих (''Службени гласник РС'', број 55/13), Закон о основном
образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', број 55/13), члан 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(''Службени лист АПВ'' ,број 37/14),Стратегија развоја образовања до 2020. године (''Службени гласник РС'', број 107/12),
Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију
приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2010. године ("Службени лист АПВ", бр. 13/14 ), Закључак Владе РС (за пројекат
бесплатних уџбеника), Закључак владе АПВ број 61-48/13 од 20.03.2013. године (за билингвалну наставу)

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програм укључује активности које се односе на делатност основног образовања и васпитања, и то:трансфер плата и отпремнина
запосленима у основним школама, пружање подршке програмима и пројектима са циљем подизања нивоа основног образовања а
чији носиоци су основне школе,цивилна удружења, национални савети, фондације, пружање подршке реализацији билингвалног
пројекта у одређеним основним школама у складу са Закључком Владе АПВ, активности из делокруга образовања одраслих,
суфинансирање пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези бесплатних уџбеника за који се сваке године
доноси акт Владе РС, модернизација инфраструктуре, опремање установа основног образовања.

Циљ 1

Обезбеђивање доступности и могућности образовања и васпитања под једнаким условима свакој деци, како у економско недовољно
развијеним подручјима, тако и у социјално и културно мање подстицајним срединама

Индикатор 1.1

Назив :% ученика уписаних у први разред првог циклуса основног образовања у
односу на број деце обухваћени припремним предшколским програмом
Извор верификације :Интерна статистика и извештаји Секретаријата

Базна
вредност

2015

2016

2017

98

98

98

98

Коментар :Базна вредност се односи на 2014. годину и изражава обухваћеност деце , ђака првака основним образовањем на
територији АПВ.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031001

20031001 Реализација делатности основног образовања

14.174.322.000,00

0,00

14.174.322.000,00

Програм (коме
припада)

2003 Основно образовање

Функција

910 - Предшколско и основно образовање

Сврха

Пружање подршке несметаном раду и функционисању установа основног образовања у АП Војводини

Правни основ

Члан 157. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11 и 55/13), Закона о буџету
РС

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У буџету РС обезбеђују се средства за исплату расхода (плата и отпремнина) за запослене у просвети у РС. За просветне раднике у
установама основног образовања у АП Војводини средства за расходе за запослене преносе се из републичког буџета као строго
наменска, трансферна средства у покрајински буџет, одакле се иста наредног дана прослеђују запосленима у установама основног
образовања у АП Војводини (плате), односно установама основног образовања у АП Војводини (отпремнине).

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

x

Индикатор 1.1

Назив :
Извор верификације :
Коментар :

Базна
вредност

2015

2016

2017

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031002

20031002 Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним
школама
Програм (коме
2003 Основно образовање
припада)

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

Функција

910 - Предшколско и основно образовање

Сврха

Успостављање квалитетног и конкурентног модела образовања, који примењује наставни план и програм на модеран начин

Правни основ

Члан 101. Закона о основама система образовања и васпитања
Закључак Владе Аутономне Покрајине Војводине број 61-00161/2010; Сагласност Министарства просвете и науке Републике Србије
број 611-00-00110/2011-06, Закључак Владе Аутономне Покрајине Војводине број 61-48/2013., Покрајинска скупштинска одлука о
Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине
2014-2020. године ("Службени лист АПВ", бр. 13/14 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

"Двојезична настава подразумева извођење наставе појединих предмета на српском и енглеском језику, у склопу наставног плана и
програма које утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у припремном предшколском
програму у години пред полазак у основну школу, у основној школи и у средњој школи. Ученици уче градиво у истом обиму и
према истим критеријумима као и остали који те предмете слушају само на српском језику. Главни циљ двојезичне наставе је
пружање ученицима не само стручне компетенције – овладавање стручном терминологијом, у сваком појединачном програму, него и
одличну језичку и комуникацијску компетенцију. Страни језик постаје средсво за стицање и језичких и нејезичких знања и вештина,
а српски и енглески језик се не искључују већ се надопуњују. Осим обавезних и изборних предмета које прописује Министарство
просвете,науке и технолошког развоја део наставе ће се реализовати на енглеском језику у обиму најмање 30%, а највише 45% од
укупног фонда часова на годишњем нивоу. Васпитачи и наставници треба да имају знање енлеског језика најмање на нивоу Б2
Заједничког европског оквира, као и адекватне методичке обуке за извођење билингвалне наставе.
Као резултат све већих захтева и потреба за комуникацијом на страном језику, као и за професионалном мобилности, последњих
година су се у европским и светским образовним системима отворила бројна двојезична одељења.
"

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

"Развој модела двојезичне наставе
као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине и Републике Србије"

Индикатор 1.1

Назив :Број установа укључених у програм
билингвалне наставе "
Извор верификације :

Базна
вредност

2015

2016

2017

7

9

9

9

Базна
вредност

2015

2016

2017

579

790

960

1115

Коментар :За колико се увећао број установа укључених у програм уопште
Индикатор 1.2

Назив :Број ученика
Извор верификације :
Коментар :За колико се увећао број ученика
у односу на претходну годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Индикатор 1.3

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Назив :Број наставника

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2015

2016

2017

27

35

44

47

Извор верификације :
Коментар :За колико се увећао број сертификованих
наставника у односу на претходну годину

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031004

20031004 Подизање квалитета основног образовања

10.256.770,97

0,00

10.256.770,97

Програм (коме
припада)

2003 Основно образовање

Функција

910 - Предшколско и основно образовање

Сврха

Унапређење образовно-васпитног процеса у свим типовима основних школа

Правни основ

члан 158. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 72/09, 52/11 и 55/13); члан 37.
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ" бр. 37/14), Покрајинска скупштинска одлука о
Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине
2014-2020. године ("Службени лист АПВ", бр. 13/14 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

"Расписивање Конкурса за суфинансирање програма и пројеката у области основног образовања на територији АПВ, разматрање
приспелих захтева, процена квалитета и додела средстава. Унапређење образовно-васпитног процеса, развој иновативности и
креативности у образовно - васпитном процесу, у свим типовима основних школа на основу доделе финансијских средстава путем
конкурса, којим би се омогућио развој и модернизација система основног образовања, као и промовисање добрих примера из праксе.
Омогућавање једнаких шанси на образовање и поштовање законских одредаба које се односе на остваривање права на образовање на
матерњем језику, превођењем тестова на језике националних мањина, на којима се остварује настава."

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Одржавање стручних скупова и семинара

Индикатор 1.1

Назив :Број реализованих стручних скупова и семинара
Извор верификације :

Базна
вредност

2015

2016

2017

65

80

90

100

Базна
вредност

2015

2016

2017

11

40

60

80

Коментар :
Циљ 2

Реализација такмичења из наставних предмета

Индикатор 2.1

Назив :Број такмичења чија је реализација подржана
Извор верификације :
Коментар :

Циљ 3

Организација едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном и међународном нивоу како би се разменила и
унапредила знања из различитих области.

Индикатор 3.1

Назив :Број подржаних едукативних кампова и сусрета ученика
Извор верификације :
Коментар :

Базна
вредност

2015

2016

2017

62

80

90

100

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031005

20031005 Образовање одраслих

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Програм (коме
припада)

2003 Основно образовање

Функција

910 - Предшколско и основно образовање

Сврха

Унапређење образовне и квалификационе структуре одраслих

Правни основ

Закон о образовању одраслих, члан 60. став 1. тачка 2. (''Службени глсаник РС'', број 55/13); Стратегија развоја образовања у Србији
до 2020. године ("Службени гласник РС", број 107/12) , Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине
2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Службени
лист АПВ", бр. 13/14 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

"Унапређење образовно-васпитног рада у основним школама на територији АП Војводине које организују активности формалног
образовања одраслих. Доделе финансијских средстава путем конкурса за опремање наставним и другим материјалним средствима
неопходним за реализацију активности образовања одраслих.
"

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Опремање основних школа на територији АПВ, које организују активности формалног образовања одраслих, наставним и другим
Циљ 1
материјалним средствима
Назив :Број основних школа на територији АПВ које организују активности
Базна
2015
2016
2017
Индикатор 1.1
формалног образовања одраслих
вредност
Извор верификације :

22

22

22

22

Базна
вредност

2015

2016

2017

1661

1661

1661

1661

Коментар :
Индикатор 1.2

Назив :Број одраслих полазника у основним школама које организују активности
формалног образовање одраслих
Извор верификације :
Коментар :

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031006

20031006 Модернизација инфраструктуре основних школа

100.001.000,00

0,00

100.001.000,00

Програм (коме
припада)

2003 Основно образовање

Функција

910 - Предшколско и основно образовање

Сврха

Подизање квалитета образовања и услова за рад и боравак у установама основног образовања на територији АП Војводине

Правни основ

Закон о утврђивању одређених надлежности АП Војводине ("Службени гласник РС", бр. 99/09 и 67/12 – УС РС), Закон о основама
система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/2013), Покрајинска скупштинска одлука о Програму
развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине
2014-2020. године ("Службени лист АПВ", бр. 13/14 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У овој програмској активности планира се набавка нове савремене опреме за извођење наставе у установама основног образовања
на територији АПВ. Да би се наставни планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, неопходно је да се створе
технички услови као основа за унапређивање система образовања у основним школама, у складу са савременим стандардима.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Унапређење наставних процеса применом савремених учила и опреме у установама основног образовања на територији АП
Циљ 1
Војводине
Назив :% реализованих пројеката за опремање савременом опремом у односу на
Базна
2015
2016
2017
Индикатор 1.1
тражени број пројеката за опремање
вредност
Извор верификације :

0

20

25

30

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

20

25

30

Коментар :Немамо базну вредност
Индикатор 1.2

Назив :% ученика корисника нових савремених учила у односу на укупан број
ученика
Извор верификације :
Коментар :Немамо базну вредност

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 20034003

20034003 "Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања
и васпитања
Програм (коме
2003 Основно образовање
припада)

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

Функција

910 - Предшколско и основно образовање

Сврха

Стварање услова за доступност образовања и васпитања без дискриминације

Правни основ

Закључак Владе Републике Србије о прихватању пројекта "Бесплатни уџбеници за ученикепрвог циклуса основног образовања и
васпитања ", Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за
реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Службени лист АПВ", бр. 13/14 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је носилац пројекта "Бесплатни уџбеници за ученике првог
циклуса основног образовања и васпитања " који има за циљ да сваки ученик у првом циклусу основног образовања и васпитања на
територији РС на почетку школске године добије бесплатне уџбенике и радне свеске, чиме се стварају услови за остваривање
једнаког права и доступности образовању и васпитању без дискриминације, с циљем остваривања пуног интелектуалног развоја
сваког детета и стицање квалитетних знања вештина и ставова неопходних за лично остварење и развој у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 и 52/11)

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Обезбеђивање бесплатних уџбеника и радних свесака за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања, на територији
Циљ 1
АПВ
Назив :Број ученика који су добили бесплатне уџбенике и радне свеске на
Базна
2015
2016
2017
Индикатор 1.1
територији АПВ
вредност
Извор верификације :
Коментар :

74327

72629

70959

69289

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

2004 Средње образовање

5.944.550.000,00

0,00

5.944.550.000,00

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

5.944.550.000,00

0,00

5.944.550.000,00

Назив

Средње образовање

Сектор

20 Образовање

Сврха

Једнака доступност средњег образовања и васпитања свима и активан приступ образовним услугама

Правни основ

Члан 156. став.1, члан 157. став 2. тачка 4. и члан 158. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',
број 72/09, 52/11 и 55/13), Закона о буџету РС , члан 34. став 1. тачка 1) Закона о утрвђивању надлежности АПВ (''Службени гласник
РС'' ,број 99/09 и 67/12 - УС РС), Закон о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник РС'' ,број 55/13), члан 37.
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АПВ'', број 37/14), Закључак Владе АПВ број 61-48/13 од
20.03.2013. године (за билингвалну наставу), Стратегија развоја образовања до 2020. године (''Службени гласник РС'', број 107/12),
Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију
приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Службени лист АПВ", бр. 13/14 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру програма се обављају послови који се односе на трансфере за плате и за отпремнине за запослене у средњим школама,
активности који су усмерени на подршку програма и пројеката са циљем подизања нивоа средњег образовања у АПВ, а чији носиоци
су средње школе, цивилна удружења, национални савети, фондације, активности на спровођењу билингвалног пројекта у средњим
школама у АП Војводини који су одређени Закључком Владе АПВ, финансирање одржавања и опремања средњих школа у АП
Војводини са посебним акцентом на установе средњег образовања од посебног значаја за покрајину.

Циљ 1

Усвајање знања, стицање вештина и способности (компетенција) потребних за рад и запошљавање, даље образовање и учење, уз
уважавање смерница одрживог развоја целокупног друштва.

Индикатор 1.1

Назив :% ученика који након завршене основне школе упишу средњу школу
Извор верификације :Интерна статистика и извештаји Секретаријата

Базна
вредност

2015

2016

2017

97

97

97

97

Коментар :Базна вредност се односи на 2014. годину и изражава степен обухватности деце на нивоу средњег образовања на
територији АПВ.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20041001

20041001 Реализација делатности средњег образовања

5.880.850.000,00

0,00

5.880.850.000,00

Програм (коме
припада)

2004 Средње образовање

Функција

920 - Средње образовање

Сврха

Пружање подршке несметаном раду и функционисању установа средњег образовања у АП Војводини.

Правни основ

Члан 157. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11 и 55/13), Закона о буџету
РС

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У буџету РС обезбеђују се средства за исплату расхода (плата и отпремнина) за запослене у просвети у РС. За просветне раднике у
установама средњег образовања у АП Војводини средства за расходе за запослене преносе се из републичког буџета као строго
наменска, трансферна средства у покрајински буџет, одакле се иста наредног дана прослеђују запосленима у установама средњег
образовања у АП Војводини (плате) односно установама средњег образовања у АП Војводини (отпремнине).

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
ДА
ИПА пројекат?
Циљ 1

x

Индикатор 1.1

Назив :
Извор верификације :
Коментар :

Базна
вредност

2015

2016

2017

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20041002

20041002 Подизање квалитета средњег образовања

11.200.000,00

0,00

11.200.000,00

Програм (коме
припада)

2004 Средње образовање

Функција

920 - Средње образовање

Сврха

Унапређење квалитета средњег образовања и васпитања на територији АПВ

Правни основ

члан 158. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 72/09, 52/11 и 55/13); члан 37.
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ" бр. 37/14), Покрајинска скупштинска одлука о
Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине
2014-2020. године ("Службени лист АПВ", бр. 13/14 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

"Расписивање Конкурса за суфинансирање и финансирање програма и пројеката у области средњег образовања на територији АПВ,
разматрање приспелих захтева, процена квалитета и додела средстава. Унапређење образовно-васпитног процеса, развој
иновативности и креативности у образовно - васпитном процесу, у свим типовима средњих школа на основу доделе финансијских
средстава путем конкурса, којим би се омогућио развој и модернизација система средњег образовања, као и промовисање добрих
примера из праксе.
Омогућавање једнаких шанси на образовање и поштовање законских одредаба које се односе на остваривање права на образовање на
матерњем језику, превођењем тестова на језике националних мањина, на којима се остварује настава."

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Одржавање стручних скупова и семинара

Индикатор 1.1

Назив :Број реализованих стручних скупова и семинара
Извор верификације :

Базна
вредност

2015

2016

2017

47

60

80

100

Базна
вредност

2015

2016

2017

14

30

40

60

Коментар :
Циљ 2

Реализација такмичења из наставних предмета

Индикатор 2.1

Назив :Број такмичења чија је реализација подржана
Извор верификације :
Коментар :

Циљ 3

Организација едукативних кампова и сусрета ученика на локалном, међурегионалном и међународном нивоу како би се разменила и
унапредила знања из различитих области

Индикатор 3.1

Назив :Број подржаних едукативних кампова и сусрета ученика
Извор верификације :
Коментар :

Базна
вредност

2015

2016

2017

47

60

80

100

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20041004

20041004 Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

Програм (коме
припада)

2004 Средње образовање

Функција

920 - Средње образовање

Сврха

Успостављање квалитетног и конкурентног модела образовања, који примењује наставни план и програм на модеран и међународно
признат начин

Правни основ

"Члан 101. Закона о основама система образовања и васпитања
Закључак Владе Аутономне Покрајине Војводине број 61-00161/2010; Сагласност Министарства просвете и науке Републике Србије
број 611-00-00110/2011-06, Закључак Владе Аутономне Покрајине Војводине број 61-48/2013.", Покрајинска скупштинска одлука о
Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине
2014-2020. године ("Службени лист АПВ", бр. 13/14 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

"Двојезична настава подразумева извођење наставе појединих предмета на српском и енглеском језику, у склопу наставног плана и
програма које утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у припремном предшколском
програму у години пред полазак у основну школу, у основној школи и у средњој школи. Ученици уче градиво у истом обиму и
према истим критеријумима као и остали који те предмете слушају само на српском језику. Главни циљ двојезичне наставе је
пружање ученицима не само стручне компетенције – овладавање стручном терминологијом, у сваком појединачном програму, него и
одличну језичку и комуникацијску компетенцију. Страни језик постаје средсво за стицање и језичких и нејезичких знања и вештина,
а српски и енглески језик се не искључују већ се надопуњују. Осим обавезних и изборних предмета које прописује Министарство
просвете,науке и технолошког развоја део наставе ће се реализовати на енглеском језику у обиму најмање 30%, а највише 45% од
укупног фонда часова на годишњем нивоу. Васпитачи и наставници треба да имају знање енлеског језика најмање на нивоу Б2
Заједничког европског оквира, као и адекватне методичке обуке за извођење билингвалне наставе.
Као резултат све већих захтева и потреба за комуникацијом на страном језику, као и за професионалном мобилности, последњих
година су се у европским и светским образовним системима отворила бројна двојезична одељења.
"

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

"Развој модела двојезичне наставе
као допринос развоју вишејезичности у систему образовања АП Војводине и Републике Србије"

Индикатор 1.1

Назив :Број установа укључених у програм
билингвалне наставе
Извор верификације :

Индикатор 1.2

Базна
вредност

2015

2016

2017

3

3

3

3

Коментар :За колико се увећао број установа укључених у програм уопште, као и број установа у процесу сертификације у односу на
претходну годину
Назив :Број сертификованих установа (међународно признате лиценце: Кемриџ
Базна
2015
2016
2017
лиценца, ИБД)
вредност
Извор верификације :
Коментар :

1

1

1

1

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Индикатор 1.3

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Назив :Број ученика

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2015

2016

2017

182

228

248

260

Базна
вредност

2015

2016

2017

19

20

21

21

Извор верификације :
Коментар :За колико се увећао број ученика
у односу на претходну годину
Индикатор 1.4

Назив :Број наставника
Извор верификације :
Коментар :За колико се увећао број сертификованих
наставника у односу на претходну годину

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20041005

20041005 Модернизација инфраструктуре средњих школа

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

Програм (коме
припада)

2004 Средње образовање

Функција

920 - Средње образовање

Сврха

Подизање квалитета образовања и услова за рад и боравак у установама средњег образовања на територији АП Војводине

Правни основ

члан 34. став 1. тачка 1) Закона о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник РС", бр.
99/09 и 67/12 – УС РС), члан 156. став 1. и члан 158. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', бр.
72/09, 52/11 и 55/13), Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за
реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Службени лист АПВ", бр. 13/14 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У овој програмској активности планира се набавка нове, савремене опреме за извођење наставе у установама средњег образовања на
територији АПВ. Да би се наставни планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно, у складу са новим европским
стандардима, неопходно је да се створе технички услови у установама средњег образовања као основа за унапређивање система
васпитно-образовног рада.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Унапређење наставних процеса применом савремених учила и опреме у установама средњег образовања на територији АП
Циљ 1
Војводине
Назив :% реализованих пројеката за опремање савременом опремом у односу на
Базна
2015
2016
2017
Индикатор 1.1
тражени број пројеката за опремање
вредност
Извор верификације :

30

35

40

40

Базна
вредност

2015

2016

2017

30

35

40

40

Коментар :Базна вредност је из 2014. године
Индикатор 1.2

Назив :% ученика корисника нових савремених учила у односу на укупан број
ученика
Извор верификације :
Коментар :Базна вредност је из 2014. године

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 20044003

20044003 Фестивал памети

500.000,00

0,00

500.000,00

Програм (коме
припада)

2004 Средње образовање

Функција

920 - Средње образовање

Сврха

Основна сврха Фестивала памети је да ученике средњих школа подстакне на креативно и логичко размишљање и закључивање,
односно да им пружи шансу да своју креативност искажу у решавању конкретних проблема.

Правни основ

Закључци Покрајинске владе, 61-206/2014 од 23.07.2014. год., Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине
2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2010. године ("Службени
лист АПВ", бр. 13/14 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

"Фестивал памети подстиче учеснике да изађу из шаблона (оут оф тхе боx), размишљају одважно и маштовито, без ауто-цензуре, да
верују у себе и не одустају од својих идеја пре него што су покушали да их остваре. Фестивал памети, такође, има за циљ унапређење
процеса развоја нових производа и услуга повећањем степена креативности за осмишљавање нових и иновираних производа и
услуга (генерисање идеја) и препознавањем и вредновањем неартикулисаних идеја (перцепција и евалуација) за обликовање нових и
иновираних производа, услуга и технологија. Учесници Фестивала памети имају могућност да испоље своју машту на конкретним
питањима из свакодневног живота, да искажу своје идеје о неком конкретном питању односно своје виђење решавања датог
проблема на оригиналан начин, а те идеје могу наћи примену у компанијама у виду нових производа, услуга или технолошких
иновација. Иницијално, Фестивал је организован у средњим школама у АП Војводини. Почев од 2011. године, такмичењу су
приступили и ученици из суседних земаља са којима имамо добру прекограничну сарадњу, најпре из Румуније (Тимиш) и Мађарске
(Чонград), а затим из Хрватске (Истарска жупанија) и Словачке (Братиславски крај). У наредним циклусима планира се укључивање
школа из региона са којима се остварује успешна билетарална сарадња: Чешке (Оломоуц), Италије (Фриули-Венеција-Ђулија),
Аустрије (Штајер), Мађарске (Бач-Кишкун) и Хрватске (Вуковарско-сријемска жупанија и Осјечко-барањска жупанија). У оквиру
реализације пројекта одржавају се креативне радионице, што подразумева обилазак свих региона који су укључени у пројекат,
односно појединих средњих школа у тим регионима, у циљу подизања креативности и иновативности код деце средњошколског
узраста. Након тога се врши рангирање и вредновање најкреативнијих ученика и организује финална манифестација Фестивала
памети.
Финале Фестивала памети се сваке године одржава у Новом Саду, у Скупштини АП Војводине, на ком присуствују учесници из свих
региона који су након вредновања њихових радова од стране дванаесточланог међународног жирија постигли најбоље резултате."

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Додатно оснаживање сарадње Војводине са европским регионима кроз подстицање креативности и развој самопоуздања код ученика
Циљ 1
средњих школа
Назив :Број европских региона у којима се реализује Фестивал памети у средњим
Базна
2015
2016
2017
Индикатор 1.1
школама
вредност
Извор верификације :
Коментар :

5

8

0

0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

2007 Подршка у образовању ученика и студената

381.526.000,00

0,00

381.526.000,00

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице

381.526.000,00

0,00

381.526.000,00

Назив

Подршка у образовању ученика и студената

Сектор

20 Образовање

Сврха

Обезбеђивање услова ученицима за несметано стицање средњег образовања

Правни основ

Члан 46. и члан 84. Закона о ученичком и студентском стандарду (''Службени гласник РС'', број 18/10 и 55/13), члан 36. став 1. тачка
9. Закона о утврђивању надлежности АПВ (''Службени гласник РС'', број 99/09 и 67/12 - УС РС), Закона о буџету РС , Стратегија
развоја образовања до 2020. године (''Службени гласник РС'', број 107/12), Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП
Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године
("Службени лист АПВ", бр. 13/14 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

"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, пружање подршке одржавању и опремању установа ученичког стандарда у АП Војводини,
регресирање превоза ученика средњих школа итд.
"

Циљ 1

Побољшање стандарда и услова школовања ученика средњих школа

Индикатор 1.1

Назив :Број ученика корисника услуга, обухваћених пројектима за побољшање
стандарда у ученичким домовима у АПВ, подржаних од стране Секретаријата
Извор верификације :Статистика од установа ученичког стандарда

Базна
вредност

2015

2016

2017

900

900

900

900

Коментар :Базна вредност се односи на 2014. годину, и изражава број ученика корисника домских услуга који су обухваћени
пројектима за подизање квалитета услова живота и рада у дому ученика.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071003

20071003 Реализација делатности установа ученичког стандарда

187.676.000,00

0,00

187.676.000,00

Програм (коме
припада)

2007 Подршка у образовању ученика и студената

Функција

960 - Помоћне услуге образовању

Сврха

Пружање подршке несметаном раду и функционисању установа ученичког стандарда у АП Војводини

Правни основ

Члан 157. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11 и 55/13), Закона о буџету
РС

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У буџету РС обезбеђују се средства за исплату плата за запослене у просвети у РС. За просветне раднике установа ученичког
стандарда у АП Војводини средства за плате преносе се из републичког буџета као строго наменска, трансферна средства у
покрајински буџет, одакле се иста наредног дана прослеђују установама ученичког стандарда у АП Војводини.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

x

Индикатор 1.1

Назив :
Извор верификације :
Коментар :

Базна
вредност

2015

2016

2017

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071004

20071004 Подизање квалитета ученичког стандарда

2.850.000,00

0,00

2.850.000,00

Програм (коме
припада)

2007 Подршка у образовању ученика и студената

Функција

960 - Помоћне услуге образовању

Сврха

Унапређење квалитета услуга у ученичком стандарду на територији АПВ

Правни основ

Члан 46. и 84. Закона о ученичком и студентском стандарду (''Службени гласник РС'', 18/10 и 55/13), члан 37. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АПВ'', број 37/14), Покрајинска скупштинска одлука о Програму
развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине
2014-2020. године ("Службени лист АПВ", бр. 13/14 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У циљу унапређења квалитета услуга у домовима ученика, Секретаријат пружа финансијску подршку програмима и пројектима који
утичу на квалитет смештаја, исхране и васпитно-образовног рада у домовима ученика. То су сусрети, спортске, културне
манифестације, едукативни кампови. Секретаријат расписује Конкурс за финансирање/суфинансирање наведених програма и
пројеката у области ученичког стандарда, разматра приспеле захтеве и додељује средства на основу прописаних критеријума. Право
на учешће у Конкурсу имају установе ученичког стандарда - домови ученика средњих школа, школе са домом ученика и специјалне
школе са домом ученика у АП Војводини.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Размена искустава васпитача и корисника услуга у домовима ученика кроз организовање различитих сусрета и едукативних кампова

Индикатор 1.1

Назив :% подржаних пројеката од стране Секретаријата у односу на укупан број
поднетих пројеката
Извор верификације :

Базна
вредност

2015

2016

2017

58

58

58

58

Коментар :Базна вредност се односи на 2014. годину и изражава однос подржаних и поднетих пројеката у циљу подизања квалитета
услуга и побољшања услова за васпитно -образовни рад у домовима ученика

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071005

20071005 Регресирање превоза ученика средњих школа

176.000.000,00

0,00

176.000.000,00

Програм (коме
припада)

2007 Подршка у образовању ученика и студената

Функција

960 - Помоћне услуге образовању

Сврха

Приближно једнак приступ школовању деце средњошколског узраста у свим општинама у АП Војводини

Правни основ

Члан 36.став 1. тачка 9. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (''Службени гласник РС '', број 99/09 и
67/12-УС РС), Одлука о условима регресирања превоза ученика средњих школа (''Службени лист АПВ'', број 1/13), Покрајинска
скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма
развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Службени лист АПВ", бр. 13/14 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

" 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 да се делимично растерети и породични буџет оних родитеља чија деца свакодневно путују до жељене школе.
Секретаријат има два основна критеријума на основу којих додељује средства локалним самоуправама: број ученика-путника на
територији локалне самоуправе и њихове свакодневне релације, као и степен развијености локалне самоуправе. Локалне самоуправе
прослеђују средства крајњим корисницима (школама, превозницима или на рачуне родитеља ученика-путника по сопственим
правилницима).
"

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Побољшање услова образовања у смислу доступности

Индикатор 1.1

Назив :Број ученика по локалним самоуправама који се укључују у систем
регресирања из буџета АПВ
Извор верификације :

Базна
вредност

2015

2016

2017

25700

25700

25700

25700

Коментар :Базна вредност се односи на школску 2013/2014. годину и идикатор одређује број ученика укључених у систем расподеле
средстава за регресирање путних трошкова из буџета АПВ који се преноси општинама у АПВ.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0900 Покрајински секретаријат аз образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071006

20071006 Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

Програм (коме
припада)

2007 Подршка у образовању ученика и студената

Функција

960 - Помоћне услуге образовању

Сврха

Подизање квалитета образовања и услова за рад и боравак у установама ученичког стандарда на територији АП Војводине

Правни основ

Члан 36. став 1. тач. 1) и 2) Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (''Службени гласник РС'', бр. 99/09 и
67/12 – УС РС) и члан 46. и члан 84. став 1. тачка 1) Закона о ученичком и студентском стандарду (''Службени гласник РС'', бр. 18/10
и 55/2013), Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за
реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Службени лист АПВ", бр. 13/14 )

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У овој програмској активности планира се набавка нове савремене опреме ( опрема за домаћинство, опрема за смештај ученика ,
опрема за јавну безбедност итд.) у установама ученичког стандарда на територији АПВ. Стварање савремених техничких услова је
основа за унапређивање и подизање квалитета услуга у домовима ученика као и побољшања услова за васпитно образовни рад.

Да ли реализација
пројекта
подразумева
НЕ
капитална
улагања/инвестици
је?
Да ли је у питању
НЕ
ИПА пројекат?
Циљ 1

Стварање савремених услова за рад и боравак ученика и особља у установама ученичког стандарда на територији АП Војводине

Индикатор 1.1

Назив :% реализованих пројеката за опремање савременом опремом у односу на
тражени број пројеката за опремање

Базна
вредност

2015

2016

2017

70

70

70

70

Базна
вредност

2015

2016

2017

80

80

80

80

Извор верификације :
Коментар :Базна вредност је из 2014. године
Индикатор 1.2

Назив :% ученика корисника нове савремене опреме у односу на укупан број
корисника услуга
Извор верификације :
Коментар :Немамо базну вредност

УКУПНО ПРОГРАМИ :

21.584.791.279,53

2.904.000,00

21.587.695.279,53

