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НОВИ САД

Предмет: Финансијски план за 2015. годину

У складу са Обавезом доношења Финансијског плана за 2015. годину усклађеног са
апропријацијама одобреним Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015
годину број:102014/III-802 од 30.12.2014. године достављамо ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ ЗА 2015. ГОДИНУ.

Прилог:
- Финансијски план за 2015. годину
(текстуални део, табеле)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Бранислав Бугарски

1. ПРОФИЛ СЕКРЕТАРИЈАТА
а) Пун службени назив и адреса
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
НОВИ САД
БУЛЕВАР МИХАЈИЛА ПУПИНА 16
б) Кратак опис организације и послова Секретаријата
Покрајинском скупштинском одлуком о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине,“
број:37/2014 ), чланом 38. утврђене су надлежности Секретаријата.
У Секретаријату се образују два Сектора као основне унутрашње јединице и једно Одељење:
1. Сектор за пројектне и оперативне послове
2. Сектор за правна питања
3. Сектор за европске интеграције
4. Одељење за опште послове и
самостални извршиоци ван организационих јединица.
2. ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
У Сектору за пројектне и оперативне послове у складу са законом и Статутом и утврђеном
спољном политиком Републике Србије, обављају се послови покрајинске управе који се односе на:
међурегионалну сарадњу и одржавање и унапређивање односа АП Војводине са другим регијама,
међународним организацијама и институцијама које окупљају регионе, посебно АЕР, АЕБР,
Еврорегион "Дунав-Криш-Мориш-Тиса"; учествовање у закључивању и примени међурегионалних
споразума; израда, прикупљање, чување и објављивање информација о међурегионалној сарадњи АП
Војводине; координацију и промовисање сарадње органа покрајинске управе и органа локалне
самоуправе у области остваривања међурегионалне, прекограничне и транснационалне сарадње, у
односима са Европском комисијом и другим стручним телима Европске уније, као и сарадњу са
регионима из држава чланица, кандидата и потенцијалних кандидата у процесу европских
интеграција, а у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије и
Министарством спољних послова; стварање услова и развој административних капацитета
покрајинске управе за реализацију пројеката који се финансирају из средстава фондова Европске
уније, донација и других облика развојне помоћи; координација активности свих покрајинских органа
управе у процесу програмирања инструмената Европске уније који обухватају АП Војводину; давање
смерница јединицама локалне самоуправе и покрајинским органима за укључивање у пројектне
активности европских институција, рад на обезбеђивању средстава за суфинансирања и
предфинансирање пројеката; послови у вези са наменским трошењем средстава који се односе на
реализацију пројеката у области међурегионалне сарадње и локалне самоуправе; предузимају се
мере ради привлачења инвестиција у АП Војводину и даје се подршка за оснивање компанија и
изградњу инфраструктуре неопходне за новонастале компаније праћење остваривања учешће у
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активностима на припреми и спровођењу макрорегиналних стратегија, посебно Стратегије Европске
уније за Дунавски регион; учешће у оснивању канцеларија или других облика преко којих ће се
остваривати сарадња са одговарајућим територијалним заједницама и јединицама локалне
самоуправе других држава у оквиру спољне политике Републике Србије; остваривања сарадње са
Агенцијом за равномеран регионални развој Аутономне Покрајине Војводине; дипломатских и
конзуларних активности на територији АП Војводине; предузимају се активности на oстваривању
уговорних обавеза у области дипломатских и конзуларних односа; обезбеђује и води службену
евиденцију о издатим дипломатским и службеним пасошима и визама.
У Сектору за пројектне и оперативне послове систематизовано је укупно 6 радних места за 12
извршилаца.
У Сектору за правна питања у складу са законом и Статутом, обављају се послови покрајинске
управе који се односе на: праћење остваривања система локалне самоуправе; праћење и анализу
рада локалних скупштина; припремање аката за Владу АП Војводине којим се Влади Републике Србије
предлаже распуштање скупштине јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине; давање
претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине,
приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и
других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе; вршење надзора над
законитошћу рада и аката органа јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине у
сарадњи са ресорно надлежним покрајинским органима управе; праћење и примену прописа о
непосредном изјашњавању грађана и анализу спроведених локалних избора о чему обавештава
Покрајинску владу и Скупштину АП Војводине; усклађивање и подстицање сарадње АП Војводине и
јединица локалне самоуправе на њеној територији; пружање стручне и саветодавне помоћи
јединицама локалне самоуправе; предлагање и подржавање мера у области изградње система
локалне самоуправе; послове који се односе на подстицање међуопштинске сарадње и повезивања;
подстицање удруживања и партнерстава јединица локалне самоуправе у заједничким пројектима;
уједначавање капацитета и модернизацију рада локалне администрације; праћење остваривања свих
облика месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе; прикупљање и проучавање података из
свог делокруга; сачињавање стручних анализа, извештаја, информација и других материјала о
питањима из изворних и поверених послова локалне самоуправе на подручју АПВ; припремају се
интерни акти које доноси покрајински секретар, вршење других правно-аналитичких послова којима
се доприноси развоју система локалне самоуправе; обављање и других послове када му је то законом,
покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.
У сектору за правна питања систематизовано је укупно 5 радних места за 8 извршилаца.
У Сектору за европске интеграције обављају се послови координације и промовисања сарадње
органа покрајинске управе и органа локалне самоуправе са институцијама европске уније, посебно
европском комисијом и комитетом региона и другим стручним телима европске уније, као и сарадња
са регионима из држава чланица, кандидата и потенцијалним кандидатима у процесу европских
интеграција, ради се на изради студијско- аналитичких послова у области европских интеграција и
праћењу усклађености прописа са европским законодавством и стандардима, координира учешће
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представника АП Војводине у раду перговарачких група за процес приступања републике Србије
европској унији, у сарадњи са канцеларијом за европске интеграције владе републике Србије,пружа
смернице јединицама локалне самоуправе и покрајинским органима за укључивање у пројектне
активности европских институција, учествује у координацији активности свих покрајинских органа
управе у процесу програмирања инструмената европске уније којим обухватају АП Војводину,
учествује у активностима на припреми и спровођењу макрорегионалних стратегија, посебно
стратегије европске уније за Дунавски регион и други послови из домена европских интеграција.
У Сектору за европске интеграције систематизује се 5 радних места са 7 извршилаца.
У Одељењу за опште послове обављају се послови од заједничког интереса за Секретаријат и то:
административно-технички, материјално-финансијски, књиговодствени, статистичко-евиденциони,
информатички и оперативно-стручни послови којима се обезбеђује ефикасан и усклађен рад свих
унутрашњих јединица; послови који се односе на праћење стања, предлагање мера и реализацију
активности у области унапређења кадрова; послове праћења активности у вези са програмима у
области развоја кадрова; права и обавезе запослених из радног односа; провера способности
приликом пријема у радни однос и у току рада; којима се обезбеђује ефикасан и усклађен рад свих
унутрашњих јединица; припрему интерних општих аката које доноси секретар; планирање и наменско
трошење средстава за рад Секретаријата; контролу финансијских и рачуноводствених података;
праћења, прикупљања и припреме информација за презентовање рада Секретаријата; послове везане
за организовање комуникације са представницима средстава јавног информисања и друге послове
који се односе на организовање и обједињавање рада унутрашњих организационих јединица
Секретаријата и сарадњу са другим органима.
У одељењу за опште послове систематизовано је укупно 7 радних места за укупно 8 извршилаца.
Ван сектора се налази само подсекретар.
III СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА
Преглед броја систематизованих радних места запослених на руководећим и извршилачким
радним местима у Секретаријату:
1. Подсекретар...............................................................................................
2. Помоћник покрајинског секретара.................................................................

1
3

3. Самостални стручни сарадник II - координатор финансијских послова , начелник одељења..........1
4. Самостални стручни сарадник II за кадровско - административне послове...... .

1

5. Сарадник за финансијске послове ...............................................................

1

6. Виши референт за административне послове ................................................

5

4

7. Стручни сарадник за односе с јавношћу .. …..................................................

1

8. Самостални стручни сарадник II за информационе технологије...................... .

2

9. Самостални стручни сарадник II за пројектне и оперативне послове................

3

10. Самостални стручни сарадник за пројектне и оперативне послове..................

2

11. Самостални стручни сарадник за европске интеграције...........................

2

12. Стручни сарадник за европске интеграције...................................

2

13.Виши стручни сарадник за пројектне и оперативне послове....................

2

14. Стручни сарадник за пројектне и оперативне послове.....................................

3

15.Самостални стручни сарадник I за европске интеграције...............................

1

16.Самостални стручни сарадник I за правне послове ……………………………………….

1

17.Самостални стручни сарадник II за правне послове........................................

3

18.Стручни сарадник за правне послове…………………………………………………………………

1

19.Запослени са занимањем……………………………………………………………………………………….

1

У К У П НО....................................................................................................

36

Напомена:
Приликом планирања буџета за 2015. годину, средства за плате су планирана на основу Правилника
о систематизацији и организацији радних места у Покрајинском секретаријату за међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу број:131-02-79/2012 од 18.10.2012. године и Измена и допуна
Правилника о систематизацији и организацији радних места у Покрајинском секретаријату за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број:131-01-68/2014 од 01.12.2014. године. У
поступку усвајања буџета извршена је измена и допуна Правилника број:131-021-81/2014 од
16.12.2014. године, којом је извршена допуна са новим сектором и повећање броја постављених
лица за 1.

Oбразложење
У покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу утврђена је следећа
програмска структура:
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
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01 00 Приходи из буџета
791111 Приходи из буџета
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година
311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене

323.150.272,66 динара
323.150.272,66 динара
5.648.114,00 динара
5.648.114,00 динара

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 71.796.796,30
динара
180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
411 Општи економски и комерцијални послови

49.260.000,00 динара
202.093.476,36 динара

ПРОГРАМИ
0608 ОСИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1505 РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ
0301 КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА
0601 ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ

ПРОГРАМ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште јавне услуге
Циљ програма је стварање ефикасне и модерне локалне самоуправе у функцији грађана и привреде.,
као и унапређење делотворности и ефикасности рада институција у оквиру локалне самоуправе,
побољшање квалитета пружања јавних услуга и јачање транспарентности и одговорности у
обављању послова локалне самоуправе.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка уређењу система локалне самоуправе
ФУНКЦИЈА 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
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Програмска активност Подршка уређењу система локалне самоуправе односи се на правилан и
функционалан рад локалне самоуправе, као и подршку организацијама цивилног друштва
за
пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора.
Средства су планирана за следеће намене:
423 Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 480.000,00 динара
4235 Стручне услуге,

планирана су средства у износу од

01 00 Приходи из буџета

480.000,00 динара
480.000,00 динара

Средства за стручне услуге планирана су за организовање округлих столова, предавања и друго на
тему локалне и месне самоуправе и међуопштинске сарадње; надзора над законитошћу рада и аката
органа јлс и примене закона о локалној самоуправи и друго.
481000 Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 2.000.000,00
динара
481900 Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у износу од
2.000.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета

2.000.000,00 динара

Средства су планирана за подршку организацијама цивилног друштва
сарадњи јавног и цивилног сектора.

за пројекте који доприносе

Укупно за Активност: 2.480.000,00 динара

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка развоју локалне самоуправе

Кроз Програмску активност Подршка развоју локалне самоуправе пружа се подршка јединицама
локалне самоуправе за унапређење радних, управљачких, институционалних капацитета и процеса
у јединицама локалне самоуправе у циљу ефикасног управљања развојем локалне заједнице.
ФУНКЦИЈА 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Средства су планирана за следеће намене:
423 Услуге по уговору, планирана су средства у износу од

400.000,00 динара

4234 Услуге информисања,

400.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета

планирана су средства у износу од

400.000,00 динара

Средства су планирана за информисање јавности и односи са јавношћу, објављивања тендера и
информативних огласа, услуге штампе и друго.
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463 Трансфери осталим нивоима власти – 16.000.000,00 динара
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти – 8.000.000,00 динара
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти - 8. 000.000,00 динара
Средства су планирана као подршка јединицама локалне самоуправе за унапређење радних и
управљачких капацитета, унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних
јавних политика, као и за модернизацију пружања услуга јавне управе путем даљег унапређења
информационих и комуникационих технологија на свим нивоима управљања.
Укупно за Активност: 16.400.000,00 динара

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Администрација и управљање
У оквиру програмске активности Администрација и управљање планирана су средства за обезбеђење
ефикасног и усклађеног рада свих унутрашњих јединица.
110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
70.926.796,30 динара
01 00 Приходи из буџета
411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), планирана су средства у износу од
33.094.259,32 динара
4111 плате, додаци и накнаде запослених планирани су у износу од 33.094.259,32 динара
Расходи за плате планирани су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун
и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.
гласник РС“, бр.116/2014), према систематизованом броју запослених у складу са Правилником о
систематизацији и организацији радних места у Покрајинском секретаријату за међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу број:131-02-79/2012 од 18.10.2012. године и Изменама и допунама
Правилника о систематизацији и организацији радних места у Покрајинском секретаријату за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број:131-01-68/2014 од 01.12.2014. године, као и
према основицама за обрачун и исплату плата индексираним у складу са прописаним фискалним
правилима, при чему је маса средстава увећана за планиране законске додатке (прековремени рад).
У поступку усвајања буџета извршена је измена и допуна Правилника број:131-021-81/2014 од
16.12.2014. године, којом је извршена допуна са новим сектором и повећање броја запослених за 2 и
постављених лица за 1.
У Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу запослено је:
-

2 изабрана лица

-

4 постављена лица
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- 29 запослених на неодређено време
- 1 запослена на одређено време – замена до повратка запослене са породиљског одсуства.
Прековремени рад је обрачунат и планиран у складу са законским прописима.
Напомена:
Средства за исплату плата за постављено лице ће се тражити у оквиру расположивих могућности у
буџету и законских ограничења.
412 – Социјални доприноси на терет послодавца, планирана су средства у износу од
5.923.872,42 динара
4121 –Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, планирана су средства у износу од
3.971.311,12 динара
4122 – Допринос за здравствено осигурање, планирана су средства у износу од 1.704.354,36
динара
4123 – Допринос за незапосленост, планирана су средства у износу од 248.206,94 динара.
413 - Накнаде у натури, планирана су средства у износу од 824.495,01 динара
4131 - накнаде у натури - средства су планирана за долазак на рад и одлазак са рада у
градском, приградском и међуградском саобраћају у виду месечне претплатне карте сходно члану 35.
Колективног уговора за органе АП Војводине и за исплату новогодишњих пакетића за децу
запослених узраста до 15. година члан 41. Колективног уговора.
414- Социјална давања запосленима, планирана су средстава у висини од 1.711.983,32 динара.
4141 - исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова (породиљско
боловање и боловање преко 30 дана), планирана су средства у износу од 400.000,00 динара
4143 - отпремнине и помоћи - планирана су средства у износу од 1.211.983,32 динара.
Средства у износу од 1.111.983,32 динара планирана су у складу са Одлуком владе РС којим је
предвиђено смањење броја запослених, а део средстава за помоћ у случају смрти запосленог или
члана породице.
4144 - помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, планирана су
средства у висини од 100.000,00 динара.
Ова средства су планирана за исплату солидарне помоћи у медицинском лечењу запосленог или
члана уже породице сходно члану сходно члану 44 Kолективног уговора за органе АП Војводине.
415 - Накнаде трошкова за запослене, планирана су средства у висини од 1.810.327,73 динара.
4151 - накнаде трошкова за запослене, исплата у готовини за превоз радника на посао и са
посла планирана су у износу од 1.810.327,73 динара.
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Средства су планирана за накнаде трошкова у складу са чланом 35 Kолективног уговора за органе
АП Војводине, а односе се на превоз на рад и с рада у градском, приградском и међуградском
саобраћају која се може вршити и исплатом у новцу у висини месечне претплатне карте.
416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су средства у висини од
156.640,88 динара.
4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су средства у висини од
156.640,88 динара.
Средства су планирана за исплату јубиларних награда за 4 запослених који ће стећи право на исту у
2015. години и за остале посебне расходе у складу са чланом 45 Kолективног уговора за органе АП
Војводине.
421 - Стални трошкови, планирана су средства у висини од 590.000,00 динара
4211 - трошкови платног промета и банкарских услуга, планирана су средства у висини од
20.000,00 динара
4214 - услуге комуникација, средства су планирана у висини од 400.000,00 динара. У оквиру
услуга комуникација, планирана су средства за фиксне телефоне, услуге поште и доставе, као и за
остале трошкове телефона (интернет, закуп хостинга за потребе хостовања интернет презентације
остале услуге комуникације).
4216 – Закуп имовине и опреме, планирана су средства у износу 150.000,00 динара
Средства су планирана за закуп осталог простора и закуп административне опреме.
4219 Остали трошкови – планирана су средства у износу 20.000,00 динара.
Средства су планирана за плаћање радио-телевизијске претплате (СББ) и осталих трошкова.
422 - Трошкови путовања, планирана су средства у висини од 350.000,00 динара.
4221 - трошкови службених путовања у земљи, планирана су средства у износу од 350.000,00
динара - и то трошкови дневница (исхране) на службеном путу, трошкови превоза (авион, аутобус, воз
и слично), трошкови смештаја и остале услуге службеног превоза. Средства су планирана у складу са
чланом 35 Kолективног уговора за органе АП Војводине и чланом 5. Закона о раду.
423 - Услуге по уговору, планирана су средства у висини од 21.100.000,00 динара.
4231 Административне услуге планиране су у износу од 250.000,00 динара. Ова средства су
планирана за услуге превођења, секретарске услуге и остале административне услуге.
4232 Компјутерске услуге, планирана су средства у износу од 480.000,00 динара. Средства су
планирана за одржавање и надоградњу веб портала и остале компјутерске услуге.
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4233- услуге образовања и усавршавања запослених, планирана су средства у износу од
150.000,00 динара.
Ова средства су планирана за образовање и усавршавање запослених, за котизације за семинаре,
стручна саветовања и учествовање на сајмовима, за чланарине (домаће), издатке за стручне испите и
остале издатке за стручно оспособљавање запослених. Правни основ садржан у члану 49. Закона о
раду којим се утврђује да је послодавац дужан да запосленом омогући образовање, стручно
оспособљавање и усавршавање за потребе посла.
4234 - услуге информисања планиране су у износу 13.000.000,00 динара.
Средства су планирана за услуге продукције или копродукције радио и телевизијског програма или
времена за емитовање програма, припреме и штампања брошура, услуге информисања јавности и
односи са јавношћу, услуге рекламирања, услуге припреме и израде аудио и видео материјала за
потребе Секретаријата, као и за унапређење медијског представљања рада и активности
Секретаријата нарочито у регионалној и прекограничној сарадњи; унапређење међурегионалне
сарадње и процеса придруживања ЕУ, информисање јавности о подршци из фондова ЕУ, штампе
разног материјала и друго.
4235 - стручне услуге планиране су у износу од 7.000.000,00 динара.
Средства су планирана за остале стручне услуге. Део средстава је планиран за исплату накнада
члановима Одбора за израду анализе проблема неразвијених и мање развијених локалних
самоуправа у АП Војводини („Сл. лист АПВ“, бр.41/2014) у складу са Решењем Покрајинске владе
број:120-89/2014 од 24. октобра 2014. године. Средства су планирана и за организовање скупова,
семинара, округлих столова, предавања и друго на тему регионалног развоја, коришћења фондова ЕУ
и друго; услуге прес клипинга. Део средстава планиран је и за услуге праћења одређених тема у
медијима и друго. Средства су планирана за послове администрирања података у оквиру система за
управљање пројектима My project, унос података о пројектима, измене података, прегледе пројеката
по одговарајућим критеријумима, преглед заједничких пројеката покрајинских секретаријата и израде
извештаја о пројектима, реализацији и реализованим пројектима свих покрајинских секретаријата;
консултантске услуге за фондове ЕУ и регионални развој; прикупљање података и извештаја о
резултатима из истраживања јавног мњења, подизање капацитета покрајинских секретаријата за
програмирање,саветодавни рад приликом припреме за рад у преговарачким пословима, праћење
искустава других земаља процесу децентрализације, праћење и преглед докумената везаних за
систем квалитета и остале услуге. Планирано је ангажовање лица на привременим и повременим
пословима, као и по уговорима о делу.
Правни основ садржан у члану 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи.
4237 Репрезентација, планирана су средства у износу од 100.000,00 динара
Средства су планирана за трошкове репрезентације, део за кетеринг и ручкове делегација које су
гости АПВ, односно Секретаријата.
4239 Остале опште услуге, планирана су средства у износу од 120.000,00 динара
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Средства су планирана за остале опште услуге.
425 Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 100.000,00 динара
4252 Текуће поправке и одржавање опреме, планирана су средства у износу од 100.000,00
динара
Средства су планирана за одржавање административне опреме.
426 Материјал, планирана су средства у износу од 680.000,00 динара
4263 Материјал за образовање и усавршавање запослених, планирана су средства у износу од
580.000,00 динара
Средства ће се користити за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених и то:
«Службени гласник РС», „Службени лист АПВ“, «Параграф нет», Саветник-часопис за буџетски систем,
Привредни саветник и друга повремена литература, као и дневних новина и литературе за
образовање запослених, као и материјала за образовање.
4269 материјал за посебне намене, планирана су средства у износу од 100.000,00 динара
444 Пратећи трошкови задуживања – планирана су средства у износу од 20.000,00 динара.
4441 Негативне курсне разлике планиране су у износу од 20.000,00 динара.
465 Остале дотације и трансфери, планирана су средства у износу од 4.349.217,62 динара
4651 остале текуће дотације и трансфери, планирана су средства у изнсоу од 4.349.217,62 динара.
Средства су планирана у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“,
бр.116/2014).
482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирана су средства у висини од 10.000,00
динара.
4821 - Остали порези, планирана су средства у висини од 5.000,00 динара.
4822 - Обавезне таксе, планирана су средства у висини од 4.000,00 динара.
4823 - Новчане казне и пенали, планирана су средства у висини од 1.000,00 динара.
483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у висини од 50.000,00
динара.
4831 - Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 50.000,00 динара.
515 Нематеријална имовина, планирана су средства у износу од 156.000,00 динара.
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5151

Нематеријална имовина, планирана су средства у износу од 156.000,00 динара.

Средства су намењена за набавку лиценце за софтвер ABBYY Fine Reader Corporate Edition / per seat
use i Adobe Acrobat 11 Profesional у складу са обавештењем Управе за заједничке послове
број:ВП/МП-355/2014 од 02.12.2014. године.
Укупно за Активност: 70.926.796,30 динара.

Пројекат Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС
Пројекат Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС усмерен је на подршку локалним
заједницама у правцу усмеравања средстава за повећање њихових капацитета и оснаживање
локалних власти да одговоре на захтеве које пред њих поставља приступање ЕУ.
Почетак: 2015. година
Завршетак: 2017. година
ФУНКЦИЈА 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Средства су планирана за следеће намене:
423 Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 480.000,00 динара
4235 Стручне услуге,

планирана су средства у износу од

01 00 Приходи из буџета

480.000,00 динара
480.000,00 динара

Средства су планирана за мониторинг и евалуацију услуга које јединице локалне самоуправе пружају
грађанима и привреди.
463 Трансфери осталим нивоима власти – 16.000.000,00 динара
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти – 8.000.000,00 динара
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти - 8. 000.000,00 динара
Средства су намењена за унапређење постојећих и развој нових информационо комуникационих
технологија на нивоу јединица локалних самоуправа, као и ефикасније и ефективније управљање
административним процесима у јединицама локалне самоуправе, побољшано учешће грађана у
управљању јавним пословима, успостављање система за ефикасно управљање у комуналној
делатности.
481000 Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу 1.500.000,00
динара
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481900 Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у износу од
1.500.000,00 динара
Процена квалитета услуга које јединице локалне самоуправе пружају грађанима и привреди, начин
организације и функционисања и примена нових модела и технологија у сарадњи са грађанима,
привредом и цивилним друштвом.
Укупно за пројекат: 17.980.000,00 динара
Пројекат My project
Пројекат My project омогућиће систематично и ефикасно управљање пројектима чиме се јединицама
локалних самоуправа и покрајинским секретаријатима олакшава праћење реализовања пројеката , а
тиме и побољшање услова за унапређење ефикасности рада.
Почетак: 2015. година
Завршетак: 2016. година
ФУНКЦИЈА 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Средства су планирана за следеће намене:
423 Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 400.000,00 динара
4235 Стручне услуге,

планирана су средства у износу од

01 00 Приходи из буџета

400.000,00 динара
400.000,00 динара

Средства су планирана за стручне услуге за евалуацију пројекта.
463 Трансфери осталим нивоима власти – 12.000.000,00 динара
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти – 6.000.000,00 динара
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти - 6. 000.000,00 динара
Средства су намењена за унапређење постојећих и развој нових информационо комуникационих
технологија на нивоу јединица локалних самоуправа путем увођења веб сервиса који ће омогућити
ефикасно и брзо управљање пројектима како би аплицирање према ЕУ било једноставније и
квалитетније.
Укупно за пројекат: 12.400.000,00 динара
Пројекат: Пројекат издавања публикације
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Циљ пројекта је презентација, промоција, афирмација и публикација одлука, ставова и мишљења о
локалној самоуправи из оквира рада органа ЕУ, Савета Европе и међународних невладиних
организација.
Почетак: 2015. година
Завршетак: 2017. година
110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Средства су планирана за следеће намене:
423 Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 870.000,00 динара
4235 Стручне услуге,

планирана су средства у износу од

01 00 Приходи из буџета

750.000,00 динара

750.000,00 динара

Средства су планирана за стручне услуге на припреми публикације, као и изради дизајна публикације.
4237 Репрезентација, планирана су средства у износу од 120.000,00 динара
Средства су планирана за трошкове промоције публикације.
Укупно за пројекат: 870.000,00 динара
ПРОГРАМ
КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Циљ програма је
унапређење билатералних и мултилатерарних односа АП Војводине са
територијалним јединицама, очување постојећег и стицање новог чланства у међународним
организацијама.
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Међурегионална сарадња
У оквиру политике креирања афирмативне представе о АП Војводини кроз активности у
међурегионалној сарадњи планирана је реализација потписивања међурегионалних споразума,
реализација међународних и међурегионалних посета, као и посета дипломатско-конзуларних
представника акредитованих у Републици Србији.
411 Општи економски и комерцијални послови
Средства су планирана за следеће намене:
421 Стални трошкови, планирана су средства у износу од 240.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 240.000,00 динара
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4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга, планирана су средства у износу од
20.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 20.000,00 динара
4214 Услуге комуникација, планирана су средства у износу од 20.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 20.000,00 динара
4216 Закуп имовине и опреме, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 200.000,00 динара
422 Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 200.000,00 динара
4222 Трошкови службених путовања у иностранство, планирана су средства у износу од
200.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 200.000,00 динара
423 Услуге по уговору, планирана су средства у износу 8.662.114,00 динара
01 00 Приходи из буџета 4.514.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година 4.148.114,00 динара
4234 услуге информисања, планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година 1.000.000,00 динара
Средства су планирана за услуге информисања јавности у писаним медијима, инсертовање у
писаним медијима и друго.
4235 Стручне услуге – планирана су средства у износу од 6.327.384,91 динара,
01 00 Приходи из буџета – 3.554.000,00 динара
Средства су планирана за организацију наведених активности (догађаја, међународних скупова и
сусрета). Део средстава планиран је за накнаде за по једног члана радних група чије је формирање
планирано: радних група за реализацију акционих планова сарадње између АП Војводине и Умбрије
(Република Италија), радне групе за сарадњу између Дистрикта Штутгарт (Баден Виртемберг, СР
Немачка) и АП Војводине Радне групе за рад представника АПВ у оквиру ДКМТ-а. Правни основ:
Меморандум о сарадњи између Регије Умбрија и АП Војводине и од 19.07.2014 године, Заједничка
изјаве о намерама о сарадњи између Дистрикта Штутгарт и АП Војводине од 05.јула 2014. године,
Покрајинска Уредба о остваривању права на накнаду, и висини накнаде за рад у одборима,
комисијама и другим радним телима ( Сл. Лист АПВ 35/2014 од 10.09.2014 године).
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Активности ће бити реализоване и извршењем плана стручног усавршавања функционера и
покрајинских службеника у оквиру Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу, као и обука представника РРА и других партнера.
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 3.148.114,00 динара
Средства су планирана за услуге истраживање јавног мњења о ЕУ, а које подразумева истраживање
на тему европске оријентације грађана Војводине и обухвата теренско истраживање јавног мњења;
организација саветовања и конференција у области регионалног развоја и испитивања мишљења
шире и стручне јавности о положају Војводине у процесу ЕУ, израда промоматеријала за сајмове,
конференције. Део средстава је планиран за исплату накнада члановима организационог одбора за
Летњу академијуАЕР-а, као и остале стручне услуге.

4237 Репрезентација – планирана су средства у износу од 960.000,00 динара,
01 00 Приходи из буџета - 960.000,00 динара
Средства су планирана за трошкове репрезентације, набавку протоколарних поклона.
426 Материјал, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 200.000,00 динара
4261 Административни материјал, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 200.000,00 динара
Средства су планирана за административни материјал.
444 Пратећи трошкови задуживања, планирана су средства у износу од 50.000,00 динара.
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 50.000,00 динара
4441 Негативне курсне разлике, планирана су средства у износу од 50.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 50.000,00 динара.
462 Дотације међународним организацијама - планирана су средства у износу од 6.686.000,00
динара
01 00 Приходи из буџета 6.686.000,00 динара
4621 Текуће дотације међународним организацијама, планирана средства предвиђена су за
чланарине у међународним и регионалним организацијама и остале текуће донације и дотације у
износу од 6.686.000,00 динара
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1. Скупштини европских регија, на име трошкова годишње чланарине за 2015. годину а у складу
Одлуком Генералне скупштине и радним програмом за 2014. годину који се искључиво финансира
путем чланарина. Висина чланарине за 2015. годину износи 18.719,23 евра. (процењена вредност за 1
евро 120,00 динара).
2. ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса, Мађарска, на име обезбеђења средстава за вршење
делатности за период од 01. априла 2015. године до 31. марта 2016. године на основу Уговора о
оснивању јавног друштва ДКМТ где је превиђено да се делатност друштва искључиво финансира путем
уплата чланарина потписница Уговора.
Буџет Друштва ДКМТ предвиђа покриће следећих трошкова: лична примања, доприноси који терете
послодавца, материјални тошкови (комуналије, телефон, интернет, канцеларијска закупнина,
канцеларијски материјал, књиге, часописе, трошкови одржавања скупова, издаци за текуће пословање,
репрезентација, службена путовања у земљи и иностранству, књиговодствене и ревизорске услуге,
чланарине, банковни трошкови, правно саветовање и сл.) и резерве због разлике у курсу.
512 Машине и опрема, планирана су средства у износу од 810.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 810.000,00 динара
5122 Административна опрема, планирана су средства у износу од 810.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 810.000,00 динара
Средства су планирана за набавку административне опреме.
Укупно за активност:16.848.514,00 динара, од тога:
-

01 00 приходи из буџета 11.200.400,00 динара

-

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година 5.648.114,00 динара

Пројекат Преко Тисе
Назив пројекта: „Успостављање мађарско – српских речних граничних прелаза на Тиси/ Establishment
of Hungarian-Serbian fluvial border crossing stations at the river Tisa“
Акроним: Преко Тисе / Across the Tisa , Број пројекта: HUSRB/1203/111/026
Почетак:2013. година
Завршетак:2015. година
Средства за суфинансирање планирана су 100% из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета у
укупном износу од 12.152.546,00 динара.
Донатор ће рефундирати део средстава која ће се вратити буџету АП Војводине на коришћење као
општи, ненаменски приход буџета у текућој години.
Средства су планирана на следећим економским класификацијама:
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421 Стални трошкови, планирана су средства у износу од 120.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 120.000,00 динара
4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 120.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 120.000,00 динара
422 Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 108.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 108.000,00 динара
4222 Трошкови службених путовања у иностранство, планирана су средства у износу од
108.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 108.000,00 динара
423 Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 10.448.546,00 динара
01 00 Приходи из буџета –10.448.546,00динара
4234 Услуге информисања, планирана су средства у износу од 1.320.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета – 1.320.000,00 динара
Средства су планирана за услуге информисања: промоције, организовање конференција за штампу,
услуге информисања у писаним медијима и друго.
4235 Стручне услуге, планирана су средства у износу од 9.128.546,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 9.128.546,00 динара
Средства су планирана за услуге прикупљања дестинација као туристичких понуда уз Тису и Дунав у
циљу дефинисања тематских рута у прекограничном региону; уређивање садржаја брошуре;
организовање конференција, семинара; услуге везане за пројектни менаџмент и за имплементацију
процедуре јавних набавки (ПРАГ).
426 Материјал, планирана су средства у износу од 192.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 192.000,00 динара
4261 Административни материјал, планирана су средства у износу од 192.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 192.000,00 динара
Средства су планирана за административни материјал.
512 Машине и опрема, планирана су средства у износу од 1.284.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 1.284.000,00 динара
5122 Административна опрема, планирана су средства у износу од 1.284.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 1.284.000,00 динара
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Средства су планирана за набавку административне опреме: лаптоп, дигитални фотокопир систем,
камера и друго.
Водећи партнер:
Непрофитно јавно друштво д.о.о. Еврорегионална агенција за развој Дунав-Криш-Мориш-Тиса
Остали партнери:
Главна капетанија полиције Жупаније Чонград
Дирекција за водопривреду Доњег Потисја
Скупштина општине Кањижа
Покрајински секретријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Полазна ситуација:
Тренутно је веома отежан прелазак границе на реци Тиси, а то отежава развој насеља која се налазе
на обали реке, и у привредном и у друштвеном погледу. Изградња лука која је планирана у пројекту,
као и формирање пловила омогућиће ће развој и путничког и теретног саобраћаја на Тиси, самим тим
и на Дунаву, даће полет теретном транспорту и шпедицији, а створиће и нове перспективе за речни
туризам.
Циљ пројекта:
Свеобухватни циљ пројекта је да се створе инфраструктурни услови који су неопходни за смештај
служби за гранични прелаз на реци и на мађарској и на српској страни.
Укупно за пројекат:12.152.546,00 динара
Пројекат :АФРИКА САЗМ-БИПОМ АГРО-ИНДУСТРИЈСКИ ИНКУБАТОР У ПРОВИНЦИЈИ ЛИМПОПОРепублика Јужна Африка
Циљ пројекта је изградња стратешке базе у Провинцији Лимпопо у Јужноафричкој Републици за
улазак и дугорочан извоз на тржиште САДЦ- Развојне заједнице Јужне Африке путем преноса
технологија, знања и искустава из Србије у Јужну Африку за развој одрживих црначких породичних
фарми око локалних мини погона за прераду по концепту „Од њиве до трпезе“ и институционалне
сарадње између АП Војводине и Провинције Лимпопо.
Почетак: 2015. година
Завршетак: 2016. година
411 Општи економски и комерцијални послови
481 Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 4.600.000,00
динара

20

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у износу од
4.600.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета

4.600.000,00 динара

Средства у износу од 4.600.000,00 динара намењена су Удружењу за унапређивање конкурентности
произвођача пољопривредних машина „BIPOM CLUSTER“ из Београда.
Укупно за пројекат:4.600.000,00 динара
ПРОГРАМ
ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ
Циљ програма је подизање подршке грађана АП Војводине у процесу европских интеграција и
познавање институција ЕУ.
Програмска активност: Унапређење административних капацитета Војводине у области европских
интеграција
Циљ активности је унапређење информисања, разумевања и знања о процесу приступања и
преговорима о чланству са ЕУ, подршка ефективном коришћењу Инструмента за претприступну
помоћ ЕУ и развојне помоћи, као и допринос успешном вођењу приступних преговора РС са ЕУ.
411 Општи економски и комерцијални послови
423 Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 2.800.000,00 динара
4234 Услуге информисања,

планирана су средства у износу од

01 00 Приходи из буџета

2.400.000,00 динара
2.400.000,00 динара

Средства су планирана за услуге информисања- истраживање јавног мњења.
4235 стручне услуге, планирана су средства у износу од 400.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета

400.000,00 динара

Средства су планирана за обуке о процесу приступања ЕУ.
Укупно за активност: 2.800.000,00 динара.

Програмска активност: Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ
Циљ програмске активности је постизање ширег друштвеног консензуса о европском путу и
укључивање свих друштвених субјеката у процес приступања кроз подршку пројектима организација
цивилног друштва на тему ЕУ, као и објављивање публикација.
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411 Општи економски и комерцијални послови
423 Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 1.050.000,00 динара
4231 Административне услуге,

планирана су средства у износу од

01 00 Приходи из буџета

250.000,00 динара

250.000,00 динара

Средства су планирана за услуге превођења и друге административне услуге.
4235 стручне услуге, планирана су средства у износу од 800.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета

800.000,00 динара

Средства су планирана за организацију округлих столова и упознавање мишљења шире и стручне
јавности о положају Војводине о процесу ЕУ.
481 Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 7.000.000,00
динара
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у износу од
7.000.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета

7.000.000,00 динара

Медији и цивилно друштво играју важну улогу у процесу европских интеграција и схватање концепта
регионалног развоја. Ова улога има политички аспект (мобилизација грађана за европске вредности,
промовисање предности европских интеграција, регионализма итд) и економско-институционални
аспект (јачање капацитета за оптимално коришћење расположивих ЕУ фондова). Сарадња цивилног
друштва, јавног и приватног сектора је од посебног значаја у процесу европских интеграција, јачања
демократије, поштовања људских права, развоја социјалне кохезије, борби против корупције и сл.
Путем подршке пројектима желимо да јачамо међусекторску сарадњу у процесу придруживања ЕУ,
промовисање европских вредности, приближавање широј јавности основних појмова и докумената
ЕУ и развој капацитета у локалној заједници за успешно коришћење Фондова ЕУ и практична примена
докумената ЕУ на локалном нивоу.
Укупно за активност:8.050.000,00 динара

Програмска активност: Подршка ефективнијем коришћењу средстава из ЕУ фондова
Циљ програмске активности је повећање апсорпције средстава из ЕУ фондова, као и праћење,
проучавање и имплементација интеграционих процеса; унапређење информисања и знања о
процесу приступања ЕУ.
411 Општи економски и комерцијални послови,.
465 Остале дотације и трансфери, планирана су средства у износу од 106.172.750,00 динара
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01 00 Приходи из буџета
4651 Остале текуће дотације и трансфери - од 103.792.750,00 динара
Средства су планирана за обављање основне делатности Фонда „Европски послови“ АП Војводине.
01 00 Приходи из буџета
4652 Остале капиталне дотације и трансфери – 2.380.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета
Средства су планирана за набавку опреме Фонда „Европски послови“ АП Војводине.
Укупно за активност: 106.172.750,00 динара

ПРОГРАМ
РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Основно полазиште при утврђивању стратешких мера и инструмената за регионални развој јесте
развој политике планирања и координација свих нивоа власти и јачање институционалног оквира за
спровођење регионалне политике. Кључна улога покрајинске структуре је да континуирано пружа
подршку развоју дугорочне међуопштинске сарадње и обезбеди планско, буџетско финансирање
развојних пројеката и програма.

Програмска активност: Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у
области регионалног развоја
Развој институционалног оквира у циљу смањења регионалних разлика може се постићи развијањем,
јачањем, координирајућег механизма за регионални развој, унапређење и развој институција и
људских ресурса за спровођење пројеката из ЕУ фондова, јачање постојећих регионалних развојних
агенција.
С обзиром на неуједначеност кадровских, образовних и материјалних потенцијала општина у АП
Војводини, неопходно је велико ангажовање регионалних и покрајинских институција у изради
стратешких докумената, секторских програма и пројеката, као и креирање механизама за њихово
праћење и контролу. Путем ове програмске активности пружиће се институционална подршка
акредитованим РРА како би се радило на изградњи ефикасног институционалног оквира за припрему
и праћење пројеката из Програма развоја АП Војводине, као и систем праћења и извештавања о
њиховој реализацији на општинском, међуопштинском и регионалном нивоу.
411 Општи економски и комерцијални послови
465 Остале дотације и трансфери, планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара
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4651 Остале дотације и трансфери, планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета 7.000.000,00 динара
Институционална подршка акредитованим регионалним развојним агенцијама у спровођењу
Програма развоја АП Војводине 2014-2020 путем активности идентификација и припрема пројеката ,
мониторинг и извештавање, јачање капацитета у управљању пројектима, формирање базе пројеката.
Укупно за активност:7.000.000,00 динара
Програмска активност : Подршка планирању регионалног и економског развоја АП Војводине
У оквиру ове програмске активности реализоваће се активности дефинисане Уговором о оснивању
Агенције за регионални развој доо, као подршка економском и регионалном развоју.
411 Општи економски и комерцијални послови
465 Остале дотације и трансфери, планирана су средства у износу од 47.077.780,36 динара
01 00 Приходи из буџета 47.077.780,36 динара
4651 Остале текуће дотације и трансфери - од 46.477.780,36 динара
01 00 Приходи из буџета
Средства су намењена за рад и активности Агенције за регионални развој доо, Нови Сад.
4652 Остале капиталне дотације и трансфери – 600.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета 600.000,00 динара
Средства су намењена за набавку опреме Агенције за регионални развој доо, Нови Сад
Укупно за активност: 47.077.780,36 динара

Пројекат: Координационо тело за реализацију Програма развоја АП Војводине
Формирање ефикасног модела регионалне организације и хоризонталне и вертикалне
координације финансијских и нефинансијских инструмената регионалног и економског развоја у
функцији смањења регионалних диспаритета и јачања конкурентности у АП Војводини.
Циљ пројекта је изградња механизма за координацију и праћење реализације Акционог плана за
реализацију приоритета програма развоја АП војводине 2014-2020.
Почетак:2014. година
Завршетак:2017. година
423 Услуге по уговору, планирана су средства у износу 3.050.000,00 динара
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4231 административне услуге, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета 200.000,00 динара
Средства су планирана за услуге превођења.
4232 Компјутерске услуге, планирана су средства у износу од 1.480.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета 1.480.000,00 динара
За имплементацију и надоградњу ефикасног система управљања пројектима и праћење реализације
пројеката из Акционог плана и конкурса за доделу средстава, планирана су средства у износу од
1.000.000,00 динара.
Правни основ: Стратегија еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године и
Закључак Владе АП Војводине бр. 93-11/2013 од 29. маја 2013. године
Праћење и прикупљање података о објављеним конкурсима на нивоу ЕУ и припремљеним
спроведеним пројектима финансираним из средстава фондова ЕУ.
Средства су намењена за прилагођавање апликације My project за праћење пројеката из програма
развоја АП Војводине и убацивање релевантних индикатора.
Део средстава планиран је за израду веб презентације.
4235 стручне услуге, планирана су средства у износу од 1.360.000,00 динара
0100 Приходи из буџета

1.360.000,00 динара

Део средстава је планиран за дизајн и припрему за штампу Програма развоја АП Војводине 2014-2020;
део средстава за обуке чланова координационог тела за праћење спровођења Акционог плана за
реализацију приоритета програма развоја АП војводине 2014-2020.
Укупно за активност: 3.040.000,00 динара

Покрајински секретар

Бранислав Бугарски
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Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

10

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ
САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

1000

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну
Програм 0301
Програмска
активност 1001
411

Координација и спровођење политике у области спољних послова
Међурегионална сарадња
Општи економски и комерцијални послови
СТАЛНИ ТРОШКОВИ

240.000,00

240.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

200.000,00

200.000,00

Трошкови службених путовања у
иностранство

200.000,00

200.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

200.000,00

200.000,00

421

Трошкови платног промета и банкарских
услуга

4211

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
Услуге комуникација
4214
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
Закуп имовине и опреме
4216
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

422
4222

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

4.514.000,00

Услуге информисања

4234

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
Стручне услуге
4235
01 00 Приходи из буџета
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година
Репрезентација
4237
01 00 Приходи из буџета

426
4261

3.554.000,00

444
4441

8.662.114,00
1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

3.148.114,00

6.702.114,00
3.554.000,00

3.148.114,00

3.148.114,00

960.000,00

960.000,00

960.000,00

960.000,00

МАТЕРИЈАЛ

200.000,00

200.000,00

Административни материјал

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

50.000,00

50.000,00

Негативне курсне разлике

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

462

4.148.114,00
1.000.000,00

3.554.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

4621

Укупно

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Текуће дотације међународним
организацијама

01 00 Приходи из буџета

6.686.400,00

6.686.400,00

6.686.400,00

6.686.400,00

6.686.400,00

6.686.400,00

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

512
5122

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

МАШИНЕ И ОПРЕМА

810.000,00

810.000,00

Административна опрема

810.000,00

810.000,00

810.000,00

810.000,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих
година

Укупно за функцију 411

11.200.400,00

5.648.114,00

16.848.514,00

Укупно за програмску активност 1001

11.200.400,00

5.648.114,00

16.848.514,00

Пројекат 4003

„Успостављање мађарско – српских речних граничних прелаза на Тиси“

411

Општи економски и комерцијални послови
421
4211

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

120.000,00

120.000,00

Трошкови платног промета и банкарских
услуга

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

108.000,00

108.000,00

Трошкови службених путовања у
иностранство

108.000,00

108.000,00

108.000,00

108.000,00

10.448.546,00

10.448.546,00

1.320.000,00

1.320.000,00

01 00 Приходи из буџета

422
4222

01 00 Приходи из буџета

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Услуге информисања

4234

01 00 Приходи из буџета

1.320.000,00

1.320.000,00

9.128.546,00

9.128.546,00

9.128.546,00

9.128.546,00

МАТЕРИЈАЛ

192.000,00

192.000,00

Административни материјал

192.000,00

192.000,00

192.000,00

192.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

1.284.000,00

1.284.000,00

Административна опрема

1.284.000,00

1.284.000,00

Стручне услуге

4235

01 00 Приходи из буџета

426
4261

01 00 Приходи из буџета

512
5122

01 00 Приходи из буџета

1.284.000,00

1.284.000,00

Укупно за функцију 411

12.152.546,00

0,00

12.152.546,00

Укупно за пројекат 4003

12.152.546,00

0,00

12.152.546,00

Пројекат АФРИКА САЗМ-БИПОМ АГРО-ИНДУСТРИЈСКИ ИНКУБАТОР у
провинцији Лимпопо - Република Јужна Африка
Општи економски и комерцијални послови

Пројекат 4004
411
481
4819

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

4.600.000,00

4.600.000,00

4.600.000,00

4.600.000,00
4.600.000,00

Укупно за функцију 411
Укупно за пројекат 4004
Укупно за програм Координација и спровођење политике у области
спољних послова

Програм 0601
Програмска
активност 1001
411

4.600.000,00

4.600.000,00
0,00

4.600.000,00

4.600.000,00

0,00

4.600.000,00

27.952.946,00

5.648.114,00

33.601.060,00

Подршка приступању Србије ЕУ
Унапређење административних капацитета Војводине у области европских
интеграција
Општи економски и комерцијални послови

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

423
4234

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Укупно

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

2.800.000,00

2.800.000,00

Услуге информисања

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

01 00 Приходи из буџета
Стручне услуге

4235

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

01 00 Приходи из буџета

Укупно за функцију 411

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

Укупно за програмску активност 1001

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

Програмска
активност 1002
411

Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ
Општи економски и комерцијални послови

423
4231

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

1.050.000,00

1.050.000,00

Административне услуге

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

01 00 Приходи из буџета
Стручне услуге

4235

01 00 Приходи из буџета

481
4819

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

Укупно за функцију 411

8.050.000,00

0,00

8.050.000,00

Укупно за програмску активност 1002

8.050.000,00

0,00

8.050.000,00

Програмска
активност 1003
411

Подршка ефективнијем коришћењу средстава из ЕУ ФОНДОВА
Општи економски и комерцијални послови

465
4651

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

106.172.750,00

106.172.750,00

Остале текуће дотације и трансфери

103.792.750,00

103.792.750,00

103.792.750,00

103.792.750,00

2.380.000,00

2.380.000,00

01 00 Приходи из буџета
Остале капиталне дотације и трансфери

4652

01 00 Приходи из буџета

2.380.000,00
106.172.750,00

Укупно за функцију 411

2.380.000,00
0,00

106.172.750,00

Укупно за програмску активност 1003

106.172.750,00

0,00

106.172.750,00

Укупно за програм Подршка приступању Србије ЕУ

117.022.750,00

0,00

117.022.750,00

Програм 0608
Програмска
активност 1002
180

Систем локалне самоуправе
Подршка уређењу система локалне самоуправе
Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

423
4235

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

480.000,00

480.000,00

Стручне услуге

480.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

01 00 Приходи из буџета

481
4819

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за функцију 180

2.480.000,00

0,00

2.480.000,00

Укупно за програмску активност 1002

2.480.000,00

0,00

2.480.000,00

Програмска
активност 1003

Подршка развоју локалне самоуправе

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

180

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
423
4234

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

400.000,00

400.000,00

Услуге информисања

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

01 00 Приходи из буџета

463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

4632

01 00 Приходи из буџета

8.000.000,00

8.000.000,00

Укупно за функцију 180

16.400.000,00

0,00

16.400.000,00

Укупно за програмску активност 1003

16.400.000,00

0,00

16.400.000,00

Програмска
активност 1007
110

Администрација и управљање
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
Плате, додаци и накнаде запослених

33.094.259,32

33.094.259,32

33.094.259,32

33.094.259,32

33.094.259,32

33.094.259,32

5.923.872,42

5.923.872,42

3.971.311,12

3.971.311,12

3.971.311,12

3.971.311,12

1.704.354,36

1.704.354,36

1.704.354,36

1.704.354,36

248.206,94

248.206,94

248.206,94

248.206,94

НАКНАДЕ У НАТУРИ

824.495,01

824.495,01

Накнаде у натури

824.495,01

824.495,01

01 00 Приходи из буџета

824.495,01

824.495,01

1.711.983,32

1.711.983,32

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

1.211.983,32

1.211.983,32

1.211.983,32

1.211.983,32

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.810.327,73

1.810.327,73

Накнаде трошкова за запослене

1.810.327,73

1.810.327,73

1.810.327,73

1.810.327,73

411
4111

01 00 Приходи из буџета

412
4121

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

01 00 Приходи из буџета
Допринос за здравствено осигурање

4122

01 00 Приходи из буџета
Допринос за незапосленост

4123

01 00 Приходи из буџета

413
4131

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

4141

01 00 Приходи из буџета
Отпремнине и помоћи

4143

01 00 Приходи из буџета
Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом

4144

01 00 Приходи из буџета

415
4151

01 00 Приходи из буџета

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

416
4161

Назив

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ
Награде запосленима и остали посебни
расходи

01 00 Приходи из буџета

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови платног промета и банкарских
услуга

4211

01 00 Приходи из буџета
Услуге комуникација

4214

01 00 Приходи из буџета

Укупно

156.640,88

156.640,88

156.640,88

156.640,88

156.640,88

156.640,88

590.000,00

590.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00
150.000,00

01 00 Приходи из буџета

150.000,00

150.000,00

Остали трошкови

20.000,00

20.000,00

01 00 Приходи из буџета

20.000,00

20.000,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

350.000,00

350.000,00

Трошкови службених путовања у земљи

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

21.100.000,00

21.100.000,00

Административне услуге

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

150.000,00

150.000,00

4219

422
4221

01 00 Приходи из буџета

423
4231

01 00 Приходи из буџета
Компјутерске услуге

4232

01 00 Приходи из буџета
Услуге образовања и усавршавања
запослених

4233

01 00 Приходи из буџета
Услуге информисања

4234

01 00 Приходи из буџета
Стручне услуге

4235

01 00 Приходи из буџета
Репрезентација

4237

01 00 Приходи из буџета

4252

13.000.000,00

13.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

100.000,00

100.000,00
100.000,00
120.000,00

120.000,00

120.000,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

100.000,00

100.000,00

Текуће поправке и одржавање опреме

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

МАТЕРИЈАЛ

680.000,00

680.000,00

Материјали за образовање и усавршавање
запослених

580.000,00

580.000,00

580.000,00

580.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

01 00 Приходи из буџета

426

150.000,00
13.000.000,00

100.000,00

01 00 Приходи из буџета

425

150.000,00
13.000.000,00

120.000,00

Остале опште услуге

4239

01 00 Приходи из буџета

4269

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

150.000,00

Закуп имовине и опреме

4216

4263

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Материјали за посебне намене
01 00 Приходи из буџета

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

444
4441

Назив

465

4821

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

4.349.217,62

4.349.217,62

Остале текуће дотације и трансфери

4.349.217,62

4.349.217,62

4.349.217,62

4.349.217,62

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.000,00

4.000,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ
Остали порези

01 00 Приходи из буџета
Обавезне таксе

4822

01 00 Приходи из буџета

4.000,00

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

156.000,00

156.000,00

Нематеријална имовина

156.000,00

156.000,00

156.000,00

156.000,00

Новчане казне и пенали

4823

01 00 Приходи из буџета

483
4831

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА
Новчане казне и пенали по решењу судова

01 00 Приходи из буџета

515
5151

Укупно

Негативне курсне разлике

01 00 Приходи из буџета

482

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

01 00 Приходи из буџета

4651

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

01 00 Приходи из буџета

Укупно за функцију 110

70.926.796,30

0,00

70.926.796,30

Укупно за програмску активност 1007

70.926.796,30

0,00

70.926.796,30

Пројекат 4004

Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС

180

Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
423
4235

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

480.000,00

480.000,00

Стручне услуге

480.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

01 00 Приходи из буџета

463
4631

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

4632

01 00 Приходи из буџета

481
4819

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације осталим непрофитним
институцијама

01 00 Приходи из буџета

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

Укупно за функцију 180

17.980.000,00

0,00

17.980.000,00

Укупно за пројекат 4004

17.980.000,00

0,00

17.980.000,00

Пројекат 4005
180

Мy пројецт
Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

423
4235

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

4631

400.000,00

400.000,00

Стручне услуге

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

01 00 Приходи из буџета
Капитални трансфери осталим нивоима
власти

4632

Укупно

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

01 00 Приходи из буџета

463

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

01 00 Приходи из буџета

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Укупно за функцију 180

12.400.000,00

0,00

12.400.000,00

Укупно за пројекат 4005

12.400.000,00

0,00

12.400.000,00

Пројекат 4006

Пројекат издавања публикације

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
423
4235

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

870.000,00

870.000,00

Стручне услуге

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

01 00 Приходи из буџета
Репрезентација

4237

01 00 Приходи из буџета

Укупно за функцију 110

870.000,00

0,00

870.000,00

Укупно за пројекат 4006

870.000,00

0,00

870.000,00

121.056.796,30

0,00

121.056.796,30

Укупно за програм Систем локалне самоуправе

Програм 1505
Програмска
активност 1001
411

Регионални развој
Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области
регионалног развоја
Општи економски и комерцијални послови

465
4651

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

7.000.000,00

7.000.000,00

Остале текуће дотације и трансфери

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

01 00 Приходи из буџета

Укупно за функцију 411

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

Укупно за програмску активност 1001

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

Програмска
активност 1003
411

Подршка планирању регионалног и економског развоја АП Војводине
Општи економски и комерцијални послови

465
4651

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

47.077.780,36

47.077.780,36

Остале текуће дотације и трансфери

46.477.780,36

46.477.780,36

46.477.780,36

46.477.780,36

600.000,00

600.000,00

01 00 Приходи из буџета

4652

Остале капиталне дотације и трансфери
01 00 Приходи из буџета

600.000,00

600.000,00

Укупно за функцију 411

47.077.780,36

0,00

47.077.780,36

Укупно за програмску активност 1003

47.077.780,36

0,00

47.077.780,36

Пројекат 4002
411

Координационо тело за реализацију Програма развоја АП Војводине
Општи економски и комерцијални послови

Извор
финансирања
Економска
класификација

Функционална
класификација

Програмска
структура

Програм
Глава

Раздео

423
4231

Назив

Укупно

3.040.000,00

3.040.000,00

Административне услуге

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

1.480.000,00

1.480.000,00

1.480.000,00

1.480.000,00

1.360.000,00

1.360.000,00

1.360.000,00

1.360.000,00

Компјутерске услуге
01 00 Приходи из буџета

4235

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

01 00 Приходи из буџета

4232

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Стручне услуге
01 00 Приходи из буџета

Укупно за функцију 411

3.040.000,00

0,00

3.040.000,00

Укупно за пројекат 4002

3.040.000,00

0,00

3.040.000,00

Укупно за програм Регионални развој
Свега за главу 1000 - Покрајински секретаријат за међурегионалну
сарадњу и локалну
УКУПНО ЗА РАЗДЕО
10

57.117.780,36

0,00

57.117.780,36

323.150.272,66

5.648.114,00

328.798.386,66

323.150.272,66

5.648.114,00

328.798.386,66

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

0301 Координација и спровођење политике у области спољних послова

27.952.946,00

5.648.114,00

33.601.060,00

1000 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну

27.952.946,00

5.648.114,00

33.601.060,00

Назив

Координација и спровођење политике у области спољних послова

Сектор

03 Спољни послови

Сврха

Креирање афирмативне представе о АП Војводини кроз активности у међурегионалној сарадњи

Правни основ

Устав Републике Србије (“Службени гласник РС број 98/2006), Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС",
бр. 99/2009 и 67/2012-одлука Уставног суда),Статут Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ број 20/2014)
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Службени лист АПВ, број 37/2014 ), Одлука о оснивању координационог
тела за процес приступања Републике Србије Европској унији ( Службени гласник РС број 84/2013,86/2013, 31/2014 и 79/2014),
Национални приоритети за међународну помоћ (НАД) за период 2014-2017 са пројекцијама до 2020.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне
политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на: међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП
Војводине с одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским
удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама
других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему
учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и
објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и
информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга

Циљ 1

Унапређење билатералних и мултилатералних односа АП Војводине са територијалним јединицама других држава

Индикатор 1.1

Назив :Број потписаних међурегионалних споразума
Извор верификације :број споразума на основу извештаја и информација

Базна
вредност

2015

2016

2017

20

24

28

32

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

3

3

3

Базна
вредност

2015

2016

2017

1

1

1

1

Коментар :
Циљ 2

Очување постојећег и стицање новог чланства у међународним организацијама

Индикатор 2.1

Назив :Број постојећих чланстава у међународним организацијама
Извор верификације :Потписани споразуми
Коментар :

Индикатор 2.2

Назив :Број нових чланстава у међународним организацијама
Извор верификације :Број потписаних споразума
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

1000 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 03011001

03011001 Међурегионална сарадња

11.200.400,00

5.648.114,00

16.848.514,00

Програм (коме
припада)

0301 Координација и спровођење политике у области спољних послова

Функција

411 - Општи економски и комерцијални послови

Сврха

Међународна сарадња АП Војводине са другим регијама у циљу унапређења регионалних билатералних и мултилатералних односа и
положава АПВ у међународном окружењу

Правни основ

Устав Републике Србије (“Службени гласник РС број 98/2006), Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС",
бр. 99/2009 и 67/2012-одлука Уставног суда),Статут Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ број 20/2014)
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Службени лист АПВ, број 37/2014 ), Одлука о оснивању координационог
тела за процес приступања Републике Србије Европској унији ( Службени гласник РС број 84/2013,86/2013, 31/2014 и 79/2014),
Национални приоритети за међународну помоћ (НАД) за период 2014-2017 са пројекцијама до 2020.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне
политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на: међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП
Војводине с одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским
удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама
других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему
учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и
објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и
информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга, учешће у раду ДКМТ, АЕР, њихових тела и програма,
уредно измиривање чланарина

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

Унапређење укупне позиције АП Војводине у међународној заједници

Индикатор 1.1

Назив :Број остварених међународних сусрета и контаката
Извор верификације :извештаји

Базна
вредност

2015

2016

2017

30

32

34

36

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

1

2

3

Базна
вредност

2015

2016

2017

1

2

3

4

Коментар :
Индикатор 1.2

Назив :Број организованих међународних скупова
Извор верификације :извештаји
Коментар :

Циљ 2

Унапређење приоритетних политика АП Војводине кроз реализацију пројеката

Индикатор 2.1

Назив :Број пројеката финансираних билатералним средствима
Извор верификације :потписани пројекти
Коментар :

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Циљ 3

Обезбеђивање квалитета рада Секретаријата

Индикатор 3.1

Назив :Број обука у организацији Секретаријата

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2015

2016

2017

3

5

5

5

Извор верификације :извештај о извршеним обукама
Коментар :
1000 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 03014003

03014003 „Успостављање мађарско – српских речних граничних прелаза на
12.152.546,00
Тиси“
Програм (коме
0301 Координација и спровођење политике у области спољних послова
припада)

0,00

12.152.546,00

Функција

411 - Општи економски и комерцијални послови

Сврха

Свеобухватни циљ пројекта је да се створе инфраструктурни услови који су неопходни за смештај служби за гранични прелаз на
реци и на мађарској и на српској страни.

Правни основ

Члан 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. гласник РС", број 37/2014), Статут АПВ , Закон оутврђивању
надлежности АПВ( "Сл. гласник РС", бр.99/2009 и 67/2012- одлука Уставног суда), Оквирни споразум Владе Републике Србије и
Комисије европске заједнице о финансијској помоћи према правилима ИПА

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Пројекат се реализује у склопу Програма прекограничне сарадње Мађарске и Србије 2007-2013. уз финансијску подршку Европске
уније.Пакет мера:реконструкција и изградња граничног прелаза на Тиси; куповина ровокопача, куповина понтона; радионице за
представнике српских и мађарских пограничних полиција и царинских органа; информативни дани за туристичке организације;
штампање брошуре о дестинацијама на територији Европске регије ДКМТ које ће бити доступне воденим путем, на реци Тиси и
Дунаву; обезбедиће информације за сараднике медија; израда студије о даљим могућим инфраструктурним, логистичким односно
интермодалним могућностима у регији, као резултат изградње пристаништа и пловила према пројекту; организовање курса
мађарског језика за службенике на граничним прелазима, полицајцима и државним службеницима; набавка рачунарске и
електронске опреме.

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

Иницијатива да се Тиса прогласи међународним пловидбеним путем

Индикатор 1.1

Назив :Реализована студијска тура 1 - гранични прелази
Извор верификације :извештај

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

1

0

0

Коментар :реализоваће се дводневна студијска
тура бродом за предстванике пограничне полиције и царине Србије и Мађарске у вези речних граничних прелаза"
Индикатор 1.2

Назив :Назив:Одржане манифестација и медијска покривеност
Извор верификације :извештај

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

1

0

0

Коментар :"Коментар:реализоваће се једнодневна манифестација
бродом за представнике медија о резултатима пројекта, односно диструбција брошура, објављивање новинских чланака"

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Циљ 2

"Израда туристичке студије и уређивање маркетинг
садржаја"

Индикатор 2.1

Назив :Назив: Израђена туристичка студија

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Извор верификације :извештај

Индикатор 2.2

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

1

0

0

Коментар :Коментар: Студија „Развој туристичких дестинација поред река Тисе и Дунава“ за територију АП Војводине, жупаније
Чонград и Бач-Кишкун
Базна
Назив :Реализована студијска тура 2 - туризам
2015
2016
2017
вредност
Извор верификације :извештај

Индикатор 2.3

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

Коментар :"Коментар:реализоваће се петодневна тура бродом за
заинтересоване стране туристичких дестинација
поред реке Тисе и Дунава "
Назив :Уређен и преведен маркетинг
садржај"
Извор верификације :број примерака

0

1

0

0

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

1

0

0

Базна
вредност

2015

2016

2017

1

4

0

0

Базна
вредност

2015

2016

2017

3

3

0

0

Коментар :"Коментар: дизајнираће се маркетингшки садржај са описом
дестинација за српску и мађарску страну у вези туристичке
понуде поред реке Тисе и Дунава, штампање брошура је обавеза водећег партнера у Мађарској"
Циљ 3

Правилно спровођење пројекта по процедурама ЕУ

Индикатор 3.1

Назив :Одобрени извештаји о напредовању пројекта
од стране првостепене и другостепене контроле"
Извор верификације :извештај
Коментар :"Коментар: Одобрен је 1 извештај о напредовању пројекта у
2014. године, одобриће се још 3 извештаја у 2015. години"

Индикатор 3.2

Назив :Назив:Број спроводених јавних набавки
Извор верификације :број потписаних уговора о јавним набавкама

Коментар :Коментар: до сада су спроведене 3 јавне набавке у оквиру пројекта, потребно је још спровести 3 јавне набавке у 2015.
години

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

1000 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 03014004

03014004 Пројекат АФРИКА САЗМ-БИПОМ АГРО-ИНДУСТРИЈСКИ
ИНКУБАТОР у провинцији Лимпопо - Република Јужна Африка
Програм (коме
0301 Координација и спровођење политике у области спољних послова
припада)

4.600.000,00

0,00

4.600.000,00

Функција

411 - Општи економски и комерцијални послови

Сврха

Пренос технологија, знања и искустава из Србије у Јужну Африку за развој одрживих црначких пороодичних фарми око локалних
мини погона за прераду по концепту "Од њиве до трпезе" и институционална сарадња између АП Војводине и провинције Лимпопо
свеобухватни циљ пројекта је изградња стратешке базе у Провинцији Лимпопо у Јужноафричкој републици за улазак и дугорочан
извоз на тржиште САДЦ- Развојне заједнице Јужне Африке

Правни основ

члан 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", бр. 37/2014), Споразум о сарадњи у областима
пољопривреде и развоја села потписан између "Кластера БИПОМ" и "САЗМ-ГРУПА" из Провинције Лимпопо у Јужноафричкој
Републици

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Циљ пројекта је изградња стратешке базе у Провинцији Лимпопо у Јужноафричкој Републици за улазак и дугорочан извоз на
тржиште САДЦ -Развојне заједнице Јужне Африке

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

изградња основе за одрживост пројекта

Индикатор 1.1

Назив :потписан споразум о преносу технологија
Извор верификације :споразум

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

1

3

0

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

2

0

0

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

120

0

0

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

1400

0

0

Коментар :
Индикатор 1.2

Назив :израђен и сертификован програм обуке
Извор верификације :сертификат, програм обуке
Коментар :

Индикатор 1.3

Назив :број обучених кандидата
Извор верификације :листа са обука
Коментар :

Циљ 2

успостављање производње у Јужноафричкој Републици

Индикатор 2.1

Назив :број успостављених стандардних повртњака
Извор верификације :извештај о реализацији пројекта
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

0601 Подршка приступању Србије ЕУ

117.022.750,00

0,00

117.022.750,00

1000 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну

117.022.750,00

0,00

117.022.750,00

Назив

Подршка приступању Србије ЕУ

Сектор

06 Опште услуге јавне управе

Сврха

Допринос процесу приступања Србије Европској унији

Правни основ

Устав Републике Србије (“Службени гласник РС број 98/2006), Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС",
бр. 99/2009 и 67/2012-одлука Уставног суда),Статут Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ број 20/2014)
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Службени лист АПВ, број 37/2014 ), Одлука о оснивању координационог
тела за процес приступања Републике Србије Европској унији ( Службени гласник РС број 84/2013,86/2013, 31/2014 и 79/2014),
Национални приоритети за међународну помоћ (НАД) за период 2014-2017 са пројекцијама до 2020.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Ефикасна координација органа покрајинске управе и других институција у процесу евроских интеграција , подизање
административних капацитета покрајинске управе у вези процеса интеграција и политикама ЕУ , учешће у раду преговарачких
група, упознавање јавности о процесу европских интеграција, учешће у припреми и програмирању за ИПА средства усклађено са
секторским и регионалним приоритетима

Циљ 1

Подизање подршке грађана АП Војводине у процесу европских интеграција и познавање институција Европске уније

Индикатор 1.1

Назив :Проценат грађана са територије АПВ који подржава чланство у ЕУ
Извор верификације :Студија - Извештај истраживача, број Публикација и број
продукованих медијских садржаја, Анкете

Базна
вредност

2015

2016

2017

47

49

49

49

Базна
вредност

2015

2016

2017

45

48

49

49

Коментар :
Индикатор 1.2

Назив :Проценат знања грађана АП Војводине о институцијама ЕУ
Извор верификације :Анкете
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

1000 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011001

06011001 Унапређење административних капацитета Војводине у области
европских интеграција
Програм (коме
0601 Подршка приступању Србије ЕУ
припада)

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

Функција

411 - Општи економски и комерцијални послови

Сврха

Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција

Правни основ

Устав Републике Србије (“Службени гласник РС број 98/2006), Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС",
бр. 99/2009 и 67/2012-одлука Уставног суда),Статут Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ број 20/2014)
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Службени лист АПВ, број 37/2014 ), Одлука о оснивању координационог
тела за процес приступања Републике Србије Европској унији ( Службени гласник РС број 84/2013,86/2013, 31/2014 и 79/2014),
Национални приоритети за међународну помоћ (НАД) за период 2014-2017 са пројекцијама до 2020.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Пораст свести о неопходности и значају обуке доприноси успешном јачању покрајинске управе и припреми за учешће у процесу
европских интеграција. У периоду 2015. – 2017. године обука ће се организовати на основу анализе потреба за обуком, која се
спроводи сваке године давањем упитника на попуњавање покрајинским службеницима, а посебна пажња поклања се приоритетима
из НПАА и Годишњем извештају ЕУ о напретку Србије у европским интеграцијама. Комуникације, координација и јачање
капацитета у вези са коришћењем ЕУ средстава и развојне помоћи, као и планирање и програмирање и ефикасно спровођење
програма прекограничне и транснационалне сарадње

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

Унапређење информисања, разумевање и знање о процесу приступања и преговорима о чланству са ЕУ

Индикатор 1.1

Назив :Број обучених службеника
Извор верификације :број сертификата

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

2

4

6

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

2

5

7

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

1

2

3

2015

2016

2017

1

1

1

Коментар :
Индикатор 1.2

Назив :Број преговарачких група у које су укључени представници АП Војводине
Извор верификације :извештај и записници
Коментар :

Циљ 2

Подршка ефективном коришћењу Инструмента за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи

Индикатор 2.1

Назив :Број представника АП Војводине у радним телима за ЦБЦ
Извор верификације :решење о формирању радног тела и записници о раду
Коментар :

Индикатор 2.2

Назив :Израђен годишњи извештај о реализацији међународне помоћи у претходној
Базна
години
вредност
Извор верификације :усвојен извештај
Коментар :

0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Циљ 3

Допринос успешном водјењу приступних преговора РС са ЕУ

Индикатор 3.1

Назив :Број укључених службеника у преговарачким групама

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

3

6

8

Извор верификације :Извештаји покрајинских службеника са одржаних
преговарачких група
Коментар :
1000 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011002

06011002 Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама
ЕУ
Програм (коме
0601 Подршка приступању Србије ЕУ
припада)

8.050.000,00

0,00

8.050.000,00

Функција

411 - Општи економски и комерцијални послови

Сврха

Унапређење знања и разумевања процеса европских интеграција

Правни основ

Устав Републике Србије (“Службени гласник РС број 98/2006), Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС",
бр. 99/2009 и 67/2012-одлука Уставног суда),Статут Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ број 20/2014)
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Службени лист АПВ, број 37/2014 ), Одлука о оснивању координационог
тела за процес приступања Републике Србије Европској унији ( Службени гласник РС број 84/2013,86/2013, 31/2014 и 79/2014),
Национални приоритети за међународну помоћ (НАД) за период 2014-2017 са пројекцијама до 2020.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Рад на постизању ширег друштвеног консензуса о процесу европских интеграција и укључивање широког круга друштвених
субјеката у процес приступања у форми усвајања медијских планова промотивних активности припремљених, преведених и
дистрибуираних публикација, као и број суфинансираних пројеката организација цивилног друштва на тему ЕУ

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

Постизање ширег друштвеног консензуса о европском путу и укључивање свих друштвених субјеката у процес приступања

Индикатор 1.1

Назив :Број заједничких активности са партнерима у процесу информисања грађана
Базна
о европским интеграцијама
вредност
Извор верификације :Усвојен план активности

2015

2016

2017

1

1

1

1

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

1

2

3

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

1

2

3

Коментар :
Индикатор 1.2

Назив :Број припремљених и дистрибуираних публикација
Извор верификације :Одштампана публикација, рачун
Коментар :

Индикатор 1.3

Назив :Број суфинансираних пројеката ОЦД на тему ЕУ
Извор верификације :Резултати конкурса
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

1000 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011003

06011003 Подршка ефективнијем коришћењу средстава из ЕУ ФОНДОВА

106.172.750,00

0,00

106.172.750,00

Програм (коме
припада)

0601 Подршка приступању Србије ЕУ

Функција

411 - Општи економски и комерцијални послови

Сврха

јачање капацитета и вези коришћења ЕУ средстава

Правни основ

Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Фонда "Европски послови" АП Војводине ("Сл. лист АПВ", бр.13/2009 и 2/2010),
члан 38. Покрајиснске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", број:37/2014), Програм развоја АП Војводине
2014-2020, национални приоритети за међународну помоћ за период 2014-2017 са пројекцијама до 2020

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

праћење, проучавање и имплементација интеграционих процеса и ефективније коришћење срестава из предприступних фондова и
развојне помоћи

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

повећање апсорпције средстава из ЕУ фондова

Индикатор 1.1

Назив :број анализираних програма и пројеката ЕУ финансираних из ЕУ фондова
Извор верификације :извештај о извршеним анализама

Базна
вредност

2015

2016

2017

138

114

114

114

Базна
вредност

2015

2016

2017

1

5

2

2

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

25

25

25

Базна
вредност

2015

2016

2017

435

380

380

380

Базна
вредност

2015

2016

2017

61

45

45

50

Коментар :
Индикатор 1.2

Назив :број припремљених апликација за средства из ЕУ фондова
Извор верификације :поднети апликациони захтеви
Коментар :

Циљ 2

унапређење информисања и знања о процесу приступања ЕУ

Индикатор 2.1

Назив :број полазника ЕУ Академије
Извор верификације :сертификати
Коментар :

Индикатор 2.2

Назив :број полазника обука у организацији Фонда "Европски послови"
Извор верификације :листе присутности, сертификати
Коментар :

Индикатор 2.3

Назив :број догађаја организованих у циљу информисања
Извор верификације :извештај, листе присутности, инетрнет презентација
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

0608 Систем локалне самоуправе

121.056.796,30

0,00

121.056.796,30

1000 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну

121.056.796,30

0,00

121.056.796,30

Назив

Систем локалне самоуправе

Сектор

06 Опште услуге јавне управе

Сврха

Ефикасна и модерна локална самоуправа у функцији грађана и привреде

Правни основ

чланови 78,80,82-84 и 86.Закона о локалној самоуправи("Сл.гласник РС,бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон),члан 38.Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи(Сл.лист АПВ,бр.37/2014, Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП
Војводине 2014-2020 са Акционим планом за реализацију приоритета програма развоја АП Војводине 2014-2020 ("Сл. лист АПВ",
бр. 13/2014,члан 15.Статута АП Војводине (Сл.лист АПВ,бр.20/2014)

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

ПС за МСЛС ,у складу са законом и Статутом; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање
планова и програма развоја;давање предходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АПВ приликом
утврђивања празника и одлучивања о називима улица,тргова,градских четврти и заселака и других делова насељених места на
територији јединице локалне самоуправе;усмеравање и подршку јединице локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивање
законитости и ефикасности рада ;усклађивање и подстицај сарадње АПВ и јединица локалне самоуправе на њеној територији у
области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе;предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне
самоуправе ,међуопштинско повезивања,уједначавање капацитета и модернизације рада локалне администрације;праћење
остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе у АПВ као и других облика непосредног учешћа грађана у
доношењу одлука на локалном нивоу;давање стручних правних и саветодавних мишљења у вези са применом закона и др. прописа
који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе;покретање
поступка за оцену уставности и законитости статута или др.општих аката јединица локалне самоуправе ако секретаријат сматра да
тај пропис није у сагласности са покрајинским прописом;контролу усклађености општих аката органа јединице локалне самоуправе
са њеним статутом,предузимање мера и пружање стручне помоћи у спровођењу;контролу усаглашености поједин. акта против којег
није обезбеђена судска заштита ,са законом или општим актом јединице локалне самоуправе и предузимање одговарајућих
мера;праћење примене прописа о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне самоуправе;праћење поступка и процедуре
спровођења лок. избора

Циљ 1

Унапредјење делотворности и ефикасности рада институција у оквиру локалне самоуправе

Индикатор 1.1

Назив :Број међуопштинских/регионалних пројеката и услуга
Извор верификације :Извештај, Информације

Базна
вредност

2015

2016

2017

4

8

10

12

Базна
вредност

2015

2016

2017

11

16

18

20

Базна
вредност

2015

2016

2017

15

20

22

25

Коментар :базна вредност 2014. година
Индикатор 1.2

Назив :Број општина/градова са сертификатом за добро пословно окружење
Извор верификације :Извештаји НАЛЕД-а
Коментар :

Индикатор 1.3

Назив :Број реализованих пројеката из локалних стратешких планова
Извор верификације :Информације о реализованим пројектима
Коментар :

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Циљ 2

Побољшање квалитета пружања јавних услуга

Индикатор 2.1

Назив :Број развијених електронских сервиса за грађане и привреду
Извор верификације :Извештај о мониторингу

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2015

2016

2017

28

41

43

45

Базна
вредност

2015

2016

2017

20

30

40

45

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

30

30

40

Базна
вредност

2015

2016

2017

2

3

4

4

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

2

3

4

Коментар :
Индикатор 2.2

Назив :Број доступних електронских сервиса локалне самоуправе у насељеним
местима ван седишта општине/града
Извор верификације :Информација, анкета
Коментар :

Индикатор 2.3

Назив :% задовољних корисника новоуспостављеним услугама
Извор верификације :Истраживање јавног мњења путем упитника, анкете
Коментар :задовољни корисници у 2015. години - 30%

Циљ 3

Јачање транспарентности и одговорности у обављању послова локалне самоуправе

Индикатор 3.1

Назив :Број јединица локалне самоуправе које примењују методологију за
транспарентну доделу средстава организацијама цивилног друштва на локалном
нивоу
Извор верификације :извештај са анализом
Коментар :

Индикатор 3.2

Назив :Број успостављених тела на нивоу општина/градова у чијем саставу су
различите заинтересоване стране
Извор верификације :Упитник
Коментар :

1000 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну

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 06081002

06081002 Подршка уређењу система локалне самоуправе

2.480.000,00

0,00

2.480.000,00

Програм (коме
припада)

0608 Систем локалне самоуправе

Функција

180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Сврха

Квалитетно и ефикасно вршење надлежности јединица локалне самоуправе у циљу задовољења потреба локалног становништва и у
складу са законом

Правни основ

чланови 78,80,82-84 и 86.Закона о локалној самоуправи("Сл.гласник РС,бр 129/2007 и 83/2014-др.закон),члан 38.Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи(Сл.лист АПВ,бр.37/2014),члан 73.Закона о утврђивању надлежности АП
Војводине("Сл.гласник РС,бр 99/2009 и 67/2012-одлука УС),Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине
2014-2020 са Акционим планом за реализацију приоритета програма развоја АП Војводине 2014-2020 ("Сл. лист АПВ", бр.
13/2014),члан 15.Статута АП Војводине (Сл.лист АПВ,бр.20/2014)

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмска активност "Подршка уређењу система локалне самоуправе " усредсређена је на анализу и праћење примене
прописа,припреме стручних мишљења из делокруга сектора које пружа развоју институционалних капацитета јединицама локалних
самоуправа да би се обезбедила усклађеност са позитивним прописима

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

Правилан и функционалан рад локалне самоуправе

Индикатор 1.1

Назив :Број спроведених услуга стручне подршке јединицама локалних самоуправа
Извор верификације :Мишљења Секретаријата

Базна
вредност

2015

2016

2017

55

10

10

10

Базна
вредност

2015

2016

2017

3

5

6

7

Базна
вредност

2015

2016

2017

50

60

65

70

Коментар :
Индикатор 1.2

Назив :Број представника секретаријата укључен у припрему прописа који
регулишу систем локалне самоуправе
Извор верификације :Решења о чланству и Извештаји
Коментар :

Индикатор 1.3

Назив :Број анализираних докумената јединица локалне самоуправе
Извор верификације :Информација
Коментар :

Циљ 2

Повећање интересовања грађана за процес доношења одлука и планирање у јединицама локалних самоуправа

Индикатор 2.1

Назив :Број успостављених тела на нивоу јединице локалне самоуправе у чијем
саставу су различите заинтересоване стране
Извор верификације :Извештаји и скупштинске одлуке

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

2

3

4

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

1

2

2

Коментар :
Индикатор 2.2

Назив :Број одржаних јавних расправа о документима које усваја скупштина
јединица локалне самоуправе
Извор верификације :Извештаји
Коментар :

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Индикатор 2.3

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Назив :Број суфинансираних пројеката организација цивилног друштва од стране
секретаријата који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2015

2016

2017

60

60

60

60

Базна
вредност

2015

2016

2017

40

40

40

40

Базна
вредност

2015

2016

2017

40

45

45

45

Базна
вредност

2015

2016

2017

15

15

15

15

Извор верификације :Резултати Конкурса
Коментар :
Циљ 3

Правилан и функционалан рад месне самоуправе

Индикатор 3.1

Назив :Број спроведених услуга стручне подршке месним заједницама
Извор верификације :Информација о стручној подршци месним заједницама
Коментар :

Индикатор 3.2

Назив :Број анализираних докумената месних заједница
Извор верификације :Информација о анализираним документима месних заједница
Коментар :

Индикатор 3.3

Назив :Број одржаних радних састанака са члановима Савета месних
заједница,саветовања,обука чланова савета
Извор верификације :Извештаји са састанака
Коментар :

1000 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06081003

06081003 Подршка развоју локалне самоуправе

16.400.000,00

0,00

16.400.000,00

Програм (коме
припада)

0608 Систем локалне самоуправе

Функција

180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Сврха

Подршка реализацији приоритета из локалних и регионалних стратешких докумената

Правни основ

чланови 78,80,82-84 и 86.Закона о локалној самоуправи("Сл.гласник РС,бр 129/2007 и 83/2014-др.закон),члан 38.Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи(Сл.лист АПВ,бр.37/2014),члан 73.Закона о утврђивању надлежности АП
Војводине("Сл.гласник РС,бр 99/2009 и 67/2012-одлука УС),Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине
2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета програма развоја АП Војводине 2014-2020. године („Сл. лист
АПВ, бр. 13/2014),члан 15.Статута АП Војводине (Сл.лист АПВ,бр.20/2014)

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Кроз програмску активност "Подршка развоју локалне самоуправе " пружа се подршка јединицама локалне самоуправе за
унапређење радних,институционалних ,управљачких капацитета и процеса у јединицама локалне самоуправе,да би се омогућило
ефикасно управљање развојем локалне заједница

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

Унапређење радних и управљачких процеса у јединицама локалне самоуправе

Индикатор 1.1

Назив :Број јединица локалне самоуправе са уведеним и сертификованим
системима менаџмент квалитета у општинске/градске управе
Извор верификације :Извештаји, Сертификати
Коментар :

Базна
вредност

2015

2016

2017

5

7

9

11

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

Циљ 2

Унапређење израде и спровођења ефикасних регионалних и локалних јавних политика

Индикатор 2.1

Назив :Број усвојених секторских стратегија

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2015

2016

2017

4

6

8

9

Базна
вредност

2015

2016

2017

4

5

6

7

Извор верификације :Информација
Коментар :
Индикатор 2.2

Назив :Број израђених акционих планова
Извор верификације :Информација
Коментар :

Циљ 3
Индикатор 3.1

Модернизација пружања услуга јавне управе кроз даље унапређење информационих и комуникационих технологија на свим
нивоима управљања
Базна
Назив :Број постојећих и нових ИКТ сервиса у јединицама локалне самоуправе
2015
2016
2017
вредност
Извор верификације :Извештаји

1

2

3

4

Базна
вредност

2015

2016

2017

1

2

3

4

Коментар :
Индикатор 3.2

Назив :Проценат грађана који користе ИКТ сервисе
Извор верификације :Извештаји, Информација
Коментар :

1000 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06081007

06081007 Администрација и управљање

70.926.796,30

0,00

70.926.796,30

Програм (коме
припада)

0608 Систем локалне самоуправе

Функција

110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Сврха

Обезбеђен ефикасан и усклађен рад свих унутрашњих јединица у оквиру Секретаријата

Правни основ

Законски прописи који регулишу плате и друге расходе за запослене, Статут АПВ, члан 38. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", број 37/2014)

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програмска активност "Администрација и управљање" односи се на редован рад Секретаријата, извршавање свих активности
предвиђених програмима, припрема интерних аката које доноси секретар; вршење других правно-аналитичких послова којима се
доприноси развоју система локалне самоуправе; послови међурегионалне сарадње, као и послови од заједничког интереса за
Секретаријат

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

-

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

1000 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 06084004

06084004 Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС

17.980.000,00

0,00

17.980.000,00

Програм (коме
припада)

0608 Систем локалне самоуправе

Функција

180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Сврха

Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС

Правни основ

чланови 78,80,82-84 и 86.Закона о локалној самоуправи("Сл.гласник РС,бр 129/2007 и 83/2014-др.закон),члан 38.Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи(Сл.лист АПВ,бр.37/2014),члан 73.Закона о утврђивању надлежности АП
Војводине("Сл.гласник РС,бр 99/2009 и 67/2012-одлука УС), Програм развоја АП Војводине 2014-2020,члан 15.Статута АП
Војводине (Сл.лист АПВ,бр.20/2014)

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Пројекат "Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС"усмерен је на подршку локалним заједницама у правцу усмеравања
средстава за повећање њихових капацитета и оснаживање локалних власти да одговоре на захтеве које пред њих поставља
приступање ЕУ

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

Унапређење постојећих и развој нових ИКТ сервиса на нивоу ЈЛС

Индикатор 1.1

Назив :Број ЈЛС са Системом 48 сати
Извор верификације :Информација

Базна
вредност

2015

2016

2017

28

41

44

45

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

0

0

0

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

1

2

3

Базна
вредност

2015

2016

2017

1

3

4

4

Базна
вредност

2015

2016

2017

5

7

9

10

Коментар :
Индикатор 1.2

Назив :Број ЈЛС са успостављеним новим ИКТ сервисима
Извор верификације :Извештаји
Коментар :

Индикатор 1.3

Назив :Број успостављених међуопштинских ИКТ сервиса
Извор верификације :Извештаји
Коментар :

Циљ 2

Унапређење функционисања органа ЈЛС

Индикатор 2.1

Назив :Број одржаних обука са доносиоцима одлука и запосленима у локалној
администрацији
Извор верификације :Извештаји
Коментар :

Индикатор 2.2

Назив :Број сертификованих јединица локалне самоуправе са добрим пословним
окружењем (БФС) или ИСО стандардом
Извор верификације :Извештаји
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

1000 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 06084005

06084005 Мy пројецт

12.400.000,00

0,00

12.400.000,00

Програм (коме
припада)

0608 Систем локалне самоуправе

Функција

180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Сврха

Ефикасно и брзо управљање пројектима како би аплицирање за средства и представљање пројеката потенцијалним донаторима било
што једноставније, а истовремено и квалитетније.

Правни основ

чланови 78,80,82-84 и 86.Закона о локалној самоуправи("Сл.гласник РС,бр 129/2007 и 83/2014-др.закон),члан 38.Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи(Сл.лист АПВ,бр.37/2014),члан 73.Закона о утврђивању надлежности АП
Војводине("Сл.гласник РС,бр 99/2009 и 67/2012-одлука УС), Програм развоја АП Војводине 2014-2020,члан 15.Статута АП
Војводине (Сл.лист АПВ,бр.20/2014)

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Кроз пројекат " Мy пројецт"омогућава се систематично и ефикасно управљање пројектима чиме се јединицама локалних самоуправа
и покрајинским секретаријатима олакшава праћење реализовања пројеката а тиме и побољшање услова за унапређење ефикасности
рада

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

Увођење ефикасног система за управљање пројектима

Индикатор 1.1

Назив :Број ЈЛС са имплементираном апликацијом Мy пројецт
Извор верификације :Извештаји

Базна
вредност

2015

2016

2017

16

20

45

0

Базна
вредност

2015

2016

2017

11

11

11

0

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

10

15

0

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

10

15

0

Коментар :
Индикатор 1.2

Назив :Број покрајинских секретаријата са имплементираном апликацијом
Извор верификације :Извештаји
Коментар :

Циљ 2

Повећање успешности представљања пројеката потенцијалним донаторима

Индикатор 2.1

Назив :Број ЈЛС са представљеним пројектима потенцијалним донаторима
Извор верификације :Извештаји
Коментар :

Индикатор 2.2

Назив :Број представљених пројеката потенцијалним донаторима
Извор верификације :Извештаји
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

1000 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 06084006

06084006 Пројекат издавања публикације

870.000,00

0,00

870.000,00

Програм (коме
припада)

0608 Систем локалне самоуправе

Функција

110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Сврха

Презентација, промоција, афирмација и публикација одлука, ставова и мишљења о локалној самоуправи из оквира рада органа
Европске униј, Савета Европе и међународних невладиних организација

Правни основ

Члан 80. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 127/2007); члан 2. Закона о издавању
публикација ("Службени гласник РС", број: 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/2004 и 101/2005 - др.) ,Покрајинска скупштинска одлука о
покрајинској управи,Закон о преносу надлежности АП Војводини, Програм развоја АП Војводине 2014-2020,Статут АП Војводине

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Пројекат издавања публикације обухвата креирање и селекцију одлука, ставова и мишљења које објављују или заузимају органи
Европске уније, Савета Европе и међународних невладних организација о питањима која су уско повезана са радом јединица
локалне самоуправе и која својим садржајем могу допринети унапређивању њиховог рада и праксе. Пројекат подразумева издавачки
део посла у смислу организовања уређивачког и редакцијског рада и остваривања сарадње са ауторима који промовишу европску
праксу локалне самопуправе. Публикација се издаје у оквиру рада Покрајинског секретаријата и подразумева учешће одговарајућих
партнера у пројекту.

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

Презентовање европскког права и праксе и домаћих решења у области локалне самоуправе

Индикатор 1.1

Назив :Број објављених прилога
Извор верификације :уговор

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

50

100

150

Коментар :Публикација излази квартално и издавач је Покрајински секретаријат, а први број публикације има карактер пилог
пројекта са иновативном формом садржаја која укључује правне, економске, финансијске и политичке прилоге
Индикатор 1.2

Назив :Тираж публикације
Извор верификације :Потписана пријемница

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

500

600

700

Коментар :Тираж публикације у базној години је 500 примерака тако да ће се свакој општини дистрибуирати по десетак примерака
Циљ 2

Дисеменација европске регулативе на популаран начин

Индикатор 2.1

Назив :Обухват општина и градова којима се дистрибуира публикација
Извор верификације :Извештај

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

10

30

45

Коментар :публикација се дистрибуира свим општинама и градовима у АП Војводини (45), као и установама цивилног сектора које
прате и истражују рад локалне самоуправе
Индикатор 2.2

Назив :Број промоција и презентација публикације
Извор верификације :медијски извештаји

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

5

10

15

Коментар :издавање публикације прати одговорајућа промоција стандардног типа. Посебно је битна промоција првог броја
публикације.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Индикатор 2.3

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Назив :Број чланова уређивачког тима

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

3

5

7

Извор верификације :Записници са састанака уређивачког тима

Коментар :Активите уређивачког тима се одвија у амбијенту усаглашеног поступања у изналажење адекватних садржаја и њиховом
селектовању за публикацију и објављивање
1505 Регионални развој

57.117.780,36

0,00

57.117.780,36

1000 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну

57.117.780,36

0,00

57.117.780,36

Назив

Регионални развој

Сектор

15 Економска и развојна политика

Сврха

Економски раст региона кроз кроз јачање институционалног оквира за спровођење Програма развоја АП Војводине

Правни основ

Закон о регионалном развоју("Сл.гласник РС,бр. 51/2009 и 30/2010),члан 38.Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи(Сл.лист АПВ,бр.37/2014),члан 73.Закона о утврђивању надлежности АП Војводине("Сл.гласник РС,бр 99/2009 и
67/2012-одлука УС), Програм развоја АП Војводине 2014-2020,члан 15.Статута АП Војводине (Сл.лист АПВ,бр.20/2014), Просторни
план АПВ, Одлука о оснивању Агенције Д.О.О.

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Програм Регионални развој је сложен програм развоја који је у својим основним димензијама инкорпориран у општи Програм
развоја АПВ 2014-2020 са Акционим планом а усмерен је на јачање регионалне компоненте општег програма и изградњу
институционалних предпоставки за промоцију и реализацију развојне димензије.У програм регионалног развоја су укључене ЈЛС на
принципу компатибилности развојних циљева

Циљ 1

Унапређење равномерног регионалног развоја АПВ

Индикатор 1.1

Назив :Повећање броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености изнад
републичког просека
Извор верификације :Завод за статистику

Базна
вредност

2015

2016

2017

11

12

13

14

Базна
вредност

2015

2016

2017

15

18

19

20

Базна
вредност

2015

2016

2017

19

15

13

11

Коментар :
Индикатор 1.2

Назив :Повећање броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености од 80
до 100 % републичког просека
Извор верификације :Завод за статистику
Коментар :

Индикатор 1.3

Назив :Смањење броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености од 50
до 80 % републичког просека
Извор верификације :Завод за статистику
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

1000 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051001

15051001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и
пројектима у области регионалног развоја
Програм (коме
1505 Регионални развој
припада)

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

Функција

411 - Општи економски и комерцијални послови

Сврха

Јачање институционалног оквира за спровођење регионалне политике.

Правни основ

члан 19.Закона о регионалном развоју("Сл.гласник РС,бр. 51/2009 и 30/2010),члан 38.Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи(Сл.лист АПВ,бр.37/2014),члан 10.Закона о утврђивању надлежности АП Војводине("Сл.гласник РС,бр 99/2009
и 67/2012-одлука УС), Програм развоја АП Војводине 2014-2020,члан 14.Статута АП Војводине (Сл.лист АПВ,бр.20/2014),

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Континуирано пружање подршке развоју дугорочне међуопштинске сарадње и обезбеђивање планског, буџетског финансирања
развојних пројеката и програма Кроз ову програмску активност покрајински секретаријат МСЛС активира своје капацитете у правцу
постизања адекватне подршке на институционалном и финансијском плану и предузима мере у циљу подстицања свих актера у
остваривању регионалног развоја на темељу Програма развоја и Акционог плана

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

Јачање постојећих регионалних и локалних развојних агенција

Индикатор 1.1

Назив :Број пројеката које су РРА спровеле у циљу регионалног развоја

Базна
вредност

2015

2016

2017

6

12

12

12

Базна
вредност

2015

2016

2017

80

80

85

85

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

100

100

100

Назив :Број укључених институција (јединица)и експерата у мониторинг пројеката

Базна
вредност

2015

2016

2017

Извор верификације :Извештај координационог тела и извештај о реализацији
акционог плана за спроведене приоритетне програме развоја 2014-2020 усвојити на
Покрајинској влади и Скупштини АПВ

13

16

18

20

Извор верификације :Извештај РРА
Коментар :
Индикатор 1.2

Назив :проценат пројеката које реализују покрајинске и локалне јавне установе и
институције у циљу реализације пројеката из Програма развоја
Извор верификације :Извештаји од 45 локалних институција у чијој надлежности је
локални економски развој
Коментар :

Циљ 2
Индикатор 2.1

Развијање и јачање координирајућег механизма за регионални развој на нивоу АП Војводине
Назив :проценат броја пројеката из Акционог плана чија реализација се прати
путем јединственог система Мy пројецт
Извор верификације :Извештај координацвионог тела Покрајинској влади и
Скупштини АПВ
Коментар :

Индикатор 2.2

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

Циљ 3

Увећање ефикасности привлачења ЕУ и других финансијских фондова намењених реализацији пројеката из Акционог плана

Индикатор 3.1

Назив :Проценат уговорених од укупно расположивих средстава из ЕУ фондова
намењених прекограничној сарадњи

Базна
вредност

2015

2016

2017

Извор верификације :извештај канцеларије за европске интеграције, ИСДАКОН

70

90

90

90

Коментар :
1000 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну
ПА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051003

15051003 Подршка планирању регионалног и економског развоја АП
Војводине
Програм (коме
1505 Регионални развој
припада)

47.077.780,36

0,00

47.077.780,36

Функција

411 - Општи економски и комерцијални послови

Сврха

унапређење процеса планирања регионалног и економског развоја Покрајине и подршка мултисекторском приступу планирања
развоја

Правни основ

члан 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", бр. 37/2014), Уговор о оснивању друштва са
ограниченом одговорношћу бр. 023-40/2013 и 021-11-8, Закон о регионалном развоју ("Сл. гл. РС", број:51/2009 и 30/2010, уговор о
обезбеђивању средстава за рад и пословање Агенције за регионални развој доо, Нови Сад

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

У оквиру овог програма реализоваће се активности које су дефинисане Уговором о оснивању Агенције за регионални развој АП
Војводине, д.о.о., а које се односе на припрему стратешких докумената од значаја за праћење и управљање регионалним развојем у
АП Војводини, на подизање апликативних и апсорпционих капацитета потенцијалних апликаната, као и на унапређење база
података као аналитичке основе за реализацију свих напред наведених активности и сл.

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

Подршка економском и регионалном развоју

Индикатор 1.1

Назив :Број склопљених уговора о обезбеђивању средстава за рад Агенције за
регионални развој доо за текућу годину
Извор верификације :решења о преносу средстава

Базна
вредност

2015

2016

2017

1

1

1

1

Коментар :АП Војводина, као оснивач Агенције обезбеђује средства за рад и пословање Агенције у износу од 0,0843% од укупно
остварених буџетских прихода израчунатих у складу са Одлуком о завршном рачуну буџета АП Војводине за претходну годину
Индикатор 1.2

Назив :број припремљених апликација за реализацију акционог плана за која је
предвиђено да се финансирају из фондова ЕУ
Извор верификације :База пројеката мy пројецт

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

5

5

5

Базна
вредност

2015

2016

2017

38

38

39

40

Коментар :
Индикатор 1.3

Назив :Назив: Број студија/извештаја/публикација
Извор верификације :интернет сајт
Коментар :

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Циљ 2

Унапређење базе података

Индикатор 2.1

Назив :Назив: Број индикатора и база података

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2015

2016

2017

2

3

4

5

Извор верификације :база података
Коментар :
1000 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну
ПЈ

ПРОЈЕКАТ 15054002

15054002 Координационо тело за реализацију Програма развоја АП Војводине

3.040.000,00

0,00

3.040.000,00

Програм (коме
припада)

1505 Регионални развој

Функција

411 - Општи економски и комерцијални послови

Сврха

Формирање ефикасног модела регионалне организације и хоризонталне и вертикалне координације финансијских и нефинансијских
инструмената регионалног и економског развоја у функцији смањења регионалних диспаритета и јачања конкурентности у АП
Војводини

Правни основ

"Закон о регионалном развоју (Сл.гласник РС,бр. 51/2009 и 30/2010), члан 38.Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи (Сл.лист АПВ,бр.37/2014),члан 73.Закона о утврђивању надлежности АП Војводине (Сл.гласник РС, бр 99/2009 и
67/2012-одлука УС), Програм развоја АП Војводине 2014-2020,члан 15.Статута АП Војводине (Сл.лист АПВ,бр.20/2014),Просторни
план АПВ
Одлука о образовању Координационог тела за реализацију Програма развоја АП Војводине („Сл. Лист АП Војводине број 27/2014),"

Одговорно лице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Опис

Регионална политика је мултисекторска политика, која подразумева укључивање различитих партнера и заинтересованих страна и
постојање јасне организационе структуре не само у фази планирања, него и у фази имплементације. Ове фазе, као и фазе евалуације
и ревизије, подразумевају постојање механизма којим се врши њихова координација. Пројектом ће се креирати предуслови за
увођење принципа управљања буџетском потрошњом у вишегодишњу временску раван, али и руководиоце за сваки програм, са
потпуном одоговорношћу за реализацију наведних програма, односно са потпуном одговорношћу за реализацију наведених циљева.
На тај начин ће се омогућити праћење и разумевање везе између стратешких приоритета, циљева, мера и средстава тражених за
реализацију истих, те очекиваних ефеката.

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

Назив:Изградња механизма за координацију и праћење реализације Акционог плана

Индикатор 1.1

Назив :Формирано мултисекторско тело за праћење реализације Акционог Плана
Извор верификације :Извештаји

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

1

1

1

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

2

2

2

Коментар :
Индикатор 1.2

Назив :Број поднетих Извештаја покрајинској влади и Скупштини АП војводинео
реализацији пројеката
Извор верификације :Извештаји Покрајинској влади
Коментар :

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Индикатор 1.3

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ
НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

Назив :Усвојен јединствен систем праћења и мерења

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА
СРЕДСТВА

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

1

1

1

Базна
вредност

2015

2016

2017

0

20

40

40

Извор верификације :Листа индикатора и софтвер Мy пројецт
Коментар :
Индикатор 1.4

Назив :Број обучених за праћење спровођења Акционог плана за реализацију
приоритета програма развоја АП Војводине 2014-2020. године
Извор верификације :листе са обука, програм обуке
Коментар :

УКУПНО ПРОГРАМИ :

323.150.272,66

5.648.114,00

328.798.386,66

Назив корисника буџетских средстава

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2015. годину

Маса средстава за плате
планирана за 2014. годину
Ред.
бр.

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне власти

1

2

1

Органи и организације локалне власти

2

Установе културе
Остале установе из области јавних
служби (навести називе: на пр:
установе у области културе и сл.)
-

3

4
5
6
7

Буџетска
средства

Tабела 1.
Маса средстава за плате
планирана за 2015. годину

Остали извори Буџетска средства Остали извори

3

4

5

43.448.318,56

6

39.018.131,74

Месне заједнице
Дирекције основане од стране локалне
власти
Предшколске установе
Јавна предузећа основана од стране
локалне власти који се финансирају из
јавних прихода чија је намена утврђена
посебним законом

8

Остали индиректни корисници буџета
(навести називе)
-

9

Укупно за све кориснике буџетских
средстава

43.448.318,56

0,00

39.018.131,74
Овлашћено лице

Нови Сад, 19.01. 2015. године

М.П.

0,00

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНИ

Ред.бр.

1
1

2
3
4
5

6
7

8

9

Директни и индиректни корисници буџетских
средстава локалне власти
2
Органи и организације локалне власти
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени
Установе културе
Остале установе из области јавних служби које
се финансирају из буџета (осим предшколских
установа; навести назив: установа у области
културе и сл.)
Месне заједнице
Дирекције основане од стране локалне власти

Број запослених Број запослених
на неодређено
на одређено
време
време
3
4
29
7
2
4
1

Табела 2.
Укупан број
запослених
5(3+4)
36
2
4
1
0

0
0
0

Укупно за све кориснике буџета на које се
односи Закон о одређивању максималног
броја запослених у локалној администрацији
Предшколске установе
Привредна друштва и други облици
организовања чији је једини оснивач локална
власт (индиректни корисници буџета-невести
називе)
-

0

0

Укупно за све кориснике буџета на које се ne
односи Закон о одређивању максималног
броја запослених у локалној администрацији
10 Укупно за све кориснике буџетa

29

7

36

29

7

36

Напомена: Решењем број:02-139/2014 од 18.12.2014. године постављено је једно лице
за помоћницу покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу на
период од 4 године, па је број постављених лица, као и укупан број запсолених од 01.01.2015.
годиен повећан за један (1).
Овлашћено лице
Нови Сад,, 19.01.2015.
децембаргодине
2014. године

М.П.

Прилог 2
Капитални пројекти у периоду 2015 - 2017. године
Шифра СДК:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
0

18.582.000

0

5.463.000

12.153.000

0

0

0

у дин (заокружено на 000)
Приоритет
1

Назив капиталног пројекта

1

2
Међурегионална сарадња-програмска активност

2

Успостављање мађарско-српских речних граничних
прелаза на Тиси

Година
Година почетка
завршетка
Укупна вредност
финансирања
финансирања
пројекта
пројекта
пројекта
3
4
5
2015
2013

Реализовано
закључно са
31.12.2013.
године
6

2014

2015

2016

2017

Након 2017

7

9

10

11

12

810.000
2015

17.616.000

5.463.000

12.153.000

Администрација и управљање-програмска активност
3

2015

156.000

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOVI SAD, 19.01.2015. GODINE
Место, Датум

M.П.

Потпис одговорног лица

Прилог 2a
Капитални пројекти у периоду 2015 - 2017. године
Шифра СДК:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Укупно

2.250

у дин (заокружено на 000)
Р.бр.
1
1

Назив капиталног пројекта
2
Успостављање мађарско-српских речних граничних прелаза на
Тиси

Конто 3.
ниво
3

Конто 4.
ниво
4

512

5122

4а
Административна
опрема

512

5122

Административна
опрема

515

5151

Међурегионална сарадња-програмска активност
2
3

Администрација и управљање-програмска активност

Опис конта

Нематеријална
имовина

Извор

5

Опис извора
5а
Prihodi iz budžeta

1

2014

2015

2016

2017

Након 2017

6

7

8

9

10

1.284

neutrošena sredstva
1500 donacija iz ranijih
godina
prihodi iz budžeta
1

810
156

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOVI SAD,19.01.2015. GODINE

Место, Датум

M.П.

Потпис одговорног лица

Назив директног буџетског корисника:
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА КОЈИ ИМАЈУ КАПИТАЛНИ КАРАКТЕР

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ/
ПРОЈЕКАТ (ШИФРА)

НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ
АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА

ИЗНОС ПЛАНИРАНИХ
СРЕДСТАВА

ОПИС

4512 Капиталне субвенције
јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

4542 Капиталне субвенције
приватним предузећима

4632 Капитални трансфери
осталим нивоима власти

6084005

My project

4632 Капитални трансфери
осталим нивоима власти

6084004

Унапређење радних и управљачких процеса
у јединицама локалне самоуправе

Кроз пројекат My project омогућава се
систематично и ефикасно управљање
пројектима чиме се јединицама
локалних самоуправа и покрајинским
секретаријатима олакшава праћење
реализовања пројеката а тиме и
побољшање услова за унапређење
6.000.000,00 ефикасности рада
Пројекат Унапређење радних и
управљачких процеса јединица локалне
самоуправе усмерен је на подршку
локалним заједницама у правцу
усмеравања средстава за повећање
њихових капацитета и оснаживање
локалних власти да одговоре на захтеве
8.000.000,00 које пред њих поставља приступање ЕУ

4632 Капитални трансфери
осталим нивоима власти
4642 капиталне дотације
организацијама обавезног
социјалног осигурања

6081003

Подршка развоју локалне самоуправе

4652 Остале капиталне
дотације и трансфери

15051003

Подршка планирању регионалног и
економског развоја АП Војводине

4652 Остале капиталне
дотације и трансфери

6011003

Подршка ефективнијем коришћењу
средстава из ЕУ Фондова
УКУПНО:

Место и датум

Кроз програмску активност "Подршка
развоју локалне самоуправе" пружа се
подршка јединицама локалне
самоуправе за унапређење радних,
институционалних, управљачких
капацитета и процеса у јединицама
8.000.000,00 локалне самоуправе, да би се омогућило
У оквиру овог програма реализоваће се
активности које су дфефинисане
Уговором о оснивању Агенцији за
регионални развој АП Војводине д.о.о., а
које се односе на припрему стратешких
600.000,00 докумената од значаја за праћење и
Праћење, проучавање и
имплементација интеграционих процеса
и ефективније коришћење средстава из
предприступних фондова и развојне
2.380.000,00 помоћи
24.980.000,00

Нови Сад,19.01.2015. године

Одговорно лице
м.п.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
ПЛАН ОЧЕКИВАНИХ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И
СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

КОРИСНИК ПРОЈЕКТА КОЈИ
ОБЕЗБЕЂУЈЕ СРЕДСТВА
(СУФИНАНСИРАЊЕ
/ПРЕДФИНАНСИРАЊЕ)

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПРОЈЕКТА ЗА ЦЕО ПЕРИОД
(У ЕУР)

СРЕДСТВА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

"Успостављање
мађарско-српских
речних
граничних
прелаза
на
Тиси/Establishment of
Hungarian-Serbian
fluvial border crossing
stations at the river
Tisa"
Преко Тисе
/Across the Tisa Покрајински
секретаријат
за
међурегионалну
сарадњу ии локалну
самоуправу

СРЕДСТВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ

ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У
2015. ГОДИНИ

(У ЕУР)

(У ДИН)

СРЕДСТВА ЗА
ИЗНОС ПЛАНИРАНЕ
СУФИНАНСИРАЊЕ/
РЕФУНДАЦИЈЕ
ПРЕДФИНАНСИРАЊЕ
СРЕДСТАВА ПО
У 2015. ГОДИНИ
ОСНОВУ
(У ДИНАРИМА)
ПРЕДФИНАНСИРАЊА

12.152.546,00

УКУПНО:

Место и датум
НОВИ САД, 19.01.2015. ГОДИНЕ

124.780,00 Е

22.020,00 Е

124.780,00

22.020,00

0,00

0,00

Одговорно лице
м.п.

12.152.546,00

0,00

Назив директног буџетског корисника:
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRRAVU
РОДНИ АСПЕКТИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА (ПРЕГЛЕД РОДНО ОСЕТЉИВИХ ИНДИКАТОРА)
ПРОГРАМСКА
АКТИВНОСТ/
ПРОЈЕКАТ (ШИФРА)

НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ
АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА

ИЗНОС ПЛАНИРАНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНО:

Место и датум

РОДНИ ИНДИКАТОР (назив)

0,00

NOVI SAD, 19.01.2015 GODINE

Одговорно лице
м.п.

Назив директног буџетског корисника:
ПЛАНИРАНО УГОВОРНО АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА У 2015. ГОДИНИ
Планирано трајање
бруто износ
Вид ангажовања
ред,број
Врста и опис посла
радног ангажовања у
накнаде
Годишњи износ
(врста уговора)
месецима
(месечни)
1
2
3
4
5
6=4*5
послови администрирања података у оквиру
система за управљање пројектима, односно
послове уноса података о пројектима, измене
података, преглед по одређениом
критеријумима за потрбе припреме извештаја,
праћење и администрирање података
привремени и
заједничких за више општина, извештавање о
1 повремени послови пројектима у припреми
6
74.000,00
444.000,00
подизање капацитета покрајинских
секретаријата за програмирање, припрема
запослених и координационог тела за
кохезиону политику ЕУ, саветодани рад
приликом припреме за рад у преговарачким
2 уговор о делу
групама
3
200.000,00
600.000,00
Обрађује пројектну документацију и другу
документацију из делокругасекретаријата за
потребе пројеката који су одобрени за
финансирање из фондова ЕУ; пружа
информације о спровођењу пројеката
финансираних из фондова ЕУ; учествује у раду
на координацији пројектних тимова на
привремени и
међурегионалним пројектима и у припреми
3 повремени послови извештаја у међурегионалним пројектима;

2

68.000,00

136.000,00

прикупљање и обрада информације потребне
за упоредне анализе праксе са другим
земљама и идентификује међународне захтеве
и националне потребе ради остваривања
циљева Секретаријат,праћење и проучавање
искустава других земаља у процесу
децентрализације и учествује у припреми
извештаја о развоју процеса децентрализације;
предлаже могућности за унапређење домаћег
правног оквира у циљу даље децентрализације
4 уговор о делу
Републике Србије
праћење и преглед докуменат везана за
систем квалитета са предлогом унапређења,
праћенје успоставлјеног система
привремени и
идентификације, означаванја, чуванја, контроле
5 повремени послови и руковања записима
УКУПНО:
Место и датум
Нови Сад, 12.01.2015 године

1

80.000,00

80.000,00

6

74.000,00
496.000,00

444.000,00
1.704.000,00

Одговорно лице

