
 
ПРИЛОГ 

уз Протокол, на основу Споразума између Владе Архангељске 

области (Руска Федерација) и Аутономне покрајине Војводине 

(Република Србија) о трговинско-економској, научнотехнолошкој и 

друштвено-хуманистичкој сарадњи  

 

 

ПЛАН 

активности за реализацију Споразума између Владе Архангељске области (Руска Федерација)  

и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) о трговинско-економској, научнотехнолошкој и друштвено-хуманистичкој сарадњи за  

период 2019–2021. године 

 

 

Редни 

број 
 

Назив активности   
 

Одговорни извршилац у име Владе 

Архангељске области   

Одговорни извршилац у име 

Покрајинске владе –

Аутономне покрајине 

Војводине  

Рок извршења  

1. У области трговинске и економске сарадње и инвестиционе политике  

 

1.1 Размена информација о спољнотрговинским 

односима између Архангељске области и Аутономне 

покрајине Војводине, као и о могућим 

инвестиционим пројектима који би били 

реализовани на територији Архангељске области и 

територији Аутономне покрајине Војводине.  

 

Министарство економског развоја 

Архангељске области 

 

 

Покрајински секретаријат  

за привреду и туризам  

2019–2021. 

(једном у шест 

месеци) 

 

 

 

1.2  

Размена информација о могућностима реализације 

увоза и извоза прехрамбених производа и робе 

широке потрошње.   

 

 

 

Аутономна непрофитна организација 

„Агенција за регионални развој 

Архангељске области”  

 

 

 

 

 

Развојна агенција Војводине 

(РАВ) 

2019–2021. 



 

1.3  

Размена информација о могућностима реализације 

увоза и извоза прехрамбених производа и робе 

широке потрошње.   

 

 

 

Министарство пољопривреде и 

трговине Архангељске области 

Покрајински секретаријат  

за пољопривреду, водопривреду 

и шумарство;  

Привредна комора Војводине 

(ПКВ)  

 

2019–2021. 

године 

(једном у шест 

месеци) 

 

 

1.4 Организација и одржавање округлих столова и 

радних састанака у вези с развојем трговинских 

односа између Архангељске области и Аутономне 

покрајине Војводине.  

 

Министарство пољопривреде и 

трговине Архангељске области 

Покрајински секретаријат  

за пољопривреду, водопривреду 

и шумарство 

2019–2021. 

 

1.5 Организација учешћа на конгресним и сајамским 

манифестацијама које се одржавају на територијама 

Архангељске области и Аутономне покрајине 

Војводине.   

 

Министарство економског развоја 

Архангељске области; Министарство 

пољопривреде и трговине Архангељске 

области 

 

Покрајински секретаријат  

за пољопривреду, водопривреду 

и шумарство; 

Покрајински секретаријат за 

привреду и туризам 

2019–2021. 

1.6 Одржавање заједничких пословних сусрета с циљем 

представљања инвестиционих потенцијала 

Архангељске области и Аутономне покрајине 

Војводине, као и подстицаја извозно-увозних  

активности између те две области.  

 

Министарство економског развоја 

Архангељске области; акционарско 

друштво „Корпорација за развој 

Архангељске области” 

Аутономна непрофитна организација 

„Агенција за регионални развој 

Архангељске области”  

       

 

Покрајински секретаријат  

за привреду и туризам;  

Развојна агенција Војводине  

2019–2021. 

1.7 Представљање Архангељске области и Аутономне 

покрајине Војводине представницима пословне 

заједнице, одржавањем информативних и 

едукативних сусрета.  

 

 

 

Министарство економског развоја 

Архангељске области;  

Аутономна непрофитна организација 

„Агенција за регионални развој 

Архангељске области”  

       

 

Покрајински секретаријат  

за привреду и туризам; 

Развојна агенција Војводине 

(РАВ) 

2019–2021. 

2. У области дрвне индустрије, шумарства, заштите животне средине, коришћења природних ресурса и еколошке безбедности 



 

2.1 Размена информација о могућностима за 

реализацију извозно-увозних послова у области 

дрвне индустрије између Архангељске области и 

Аутономне покрајине Војводине.  

 

Министарство природних ресурса и 

комплекса прераде дрвета Архангељске 

области 

Покрајински секретаријат  

за пољопривреду, водопривреду 

и шумарство; 

Јавно предузеће „Војводина 

шуме” 

  

2019–2021. 

2.2 Пружање помоћи привредним друштвима и 

организацијама из области дрвне индустрије 

Архангељске области у успостављању директних 

контаката с привредним субјектима Аутономне 

покрајине Војводине ради успостављања пословне 

сарадње. 

 

 

Министарство економског развоја 

Архангељске области;  

Министарство природних ресурса и 

комплекса дрвне индустрије 

Архангељске области  

 

Покрајински секретаријат  

Аутономне покрајине 

Војводине за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство; 

,Јавно предузеће „Војводина 

шуме” 

2019–2021. 

3. У области културе и туризма 

 

3.1 Размена информација о најзначајнијим догађајима у 

области културе, који се одржавају на територији 

Архангељске области и Аутономне покрајине 

Војводине, с циљем учешћа културних посленика на 

наведеним догађајима.  

 

Министарство културе Архангељске 

области  

Покрајински секретаријат за 

културу, јавно информисање и 

верске заједнице  

 

2019–2021. 

3.2 Размена професионалних и аматерских културно-

уметничких друштава Архангељске области и 

Аутономне покрајине Војводине, укључујући 

гостовање Северног руског народног хора из 

Архангељска у Републици Србији.   

Министарство културе Архангељске 

области 

Покрајински секретаријат за 

културу, јавно информисање и 

верске заједнице  

 

2019–2021. 

3.3 Размена информација и промоција туристичких 

потенцијала између Архангељске области и 

Аутономне покрајине Војводине.  

 

Министарство културе Архангељске 

области 

Покрајински секретаријат за 

привреду и туризам; 

Туристичка организација 

Војводине (ТОВ)  

2019–2021. 

4. У области образовања 

 

4.1 Развој научнообразовне сарадње, укључујући 

програм размене студената и професора, као и 

реализацију научноистраживачких пројеката 

институција у области социоекономског развоја  

Федерална државна аутономна 

високообразовна установа „Северни 

(Арктички) федерални универзитет 

М.В. Ломоносов”  

  

Универзитет у Новом Саду  

 

2019–2021. 



 

између Архангељске области и Аутономне покрајине 

Војводине.  

        

4.2 Разматрање питања о додељивању стипендија за  

организацију стажирања студената Федералне 

државне аутономне високообразовне установе 

„Северни (Арктички) федерални универзитет М.В. 

Ломоносов” на Универзитету у Новом Саду у току 

једног семестра.    

 

Министарство образовања и науке 

Архангељске области; 

Федерална државна аутономна 

високообразовна установа „Северни 

(Арктички) федерални универзитет 

М.В. Ломоносов”  

 

Покрајински секретаријат за 

високо образовање и 

научноистраживачку делатност;  

Универзитет у Новом Саду  

2019–2021. 

4.3 Размена професионалних искустава у области 

образовања и науке, у оквиру међународних форума, 

конференција, семинара и округлих столова.   

 

Министарство образовања и науке 

Архангељске области; 

Федерална државна аутономна 

високообразовна установа „Северни 

(Арктички) федерални универзитет 

М.В. Ломоносов”  

 

Покрајински секретаријат за 

високо образовање и 

научноистраживачку делатност;  

Универзитет у Новом Саду   

 

2019–2021. 

4.4 Промоција образовних програма Федералне државне 

аутономне високообразовне установе „Северни 

(Арктички) федерални универзитет М.В. 

Ломоносов” и Универзитета у Новом Саду, с циљем 

привлачења студената за студирање на једном од 

универзитета, укључујући и програме за учење 

руског односно српског језика – као страног језика.  

 

Министарство образовања и науке 

Архангељске области; 

Федерална државна аутономна 

високообразовна установа „Северни 

(Арктички) федерални универзитет 

М.В. Ломоносов”. 

Покрајински секретаријат за 

високо образовање и 

научноистраживачку делатност;  

Универзитет у Новом Саду   

 

2019–2021. 

4.5 Подршка развоју студентске омладинске сарадње.  

 

Министарство образовања и науке 

Архангељске области;  

Администрација губернатора 

Архангељске области и Владе 

Архангељске области; 

Федерална државна аутономна 

високообразовна установа „Северни 

(Арктички) федерални универзитет 

М.В. Ломоносов”; 

Федерална државна буџетска 

високообразовна установа „Северни 

државни медицински универзитет” 

Покрајински секретаријат за 

високо образовање и 

научноистраживачку делатност;  

Универзитет у Новом Саду  

2019–2021. 



 

Министерства здравља Руске 

Федерације 

 

 

 

5. У области омладинске политике 

 

5.1 Размена искустaва и информација у вези с 

реализацијом националне политике према младима, 

учешће омладинских представника у тематским 

догађајима у предметној области и успостављање 

сарадње између омладинских организација и 

удружења с територије Архангељске области и 

Аутономне покрајине Војводине. 

Администрација губернатора 

Архангељске области и Владе 

Архангељске области;  

Државна аутономна установа 

Архангељске области „Омладински 

центар” 

Покрајински секретаријат  

за спорт и омладину  

 

2019–2021. 

 

6. У области здравства 

 

6.1 Размена искустава у примени иновационих 

технологија у медицинским установама 

Архангељске области и Аутономне покрајине 

Војводине, као и учешће њихових представника у 

научним семинарима, конференцијама, 

симпозијумима, конгресима и сајмовима из области 

здравства.   

Министарство здравља Архангељске 

области  

 

Покрајински секретаријат за 

здравство  

2019–2021. 

7. У области физичке културе и спорта 

 

7.1 Размена информација о најважнијим догађајима у 

области физичке културе и спорта, који се одржавају 

на територији Архангељске области и Аутономне 

покрајине Војводине, као и размена спортиста и 

учешће на догађајима који се одржавају на 

територијама те две области. 

 

Агенција за спорт Архангељске области  Покрајински секретаријат за 

спорт и омладину  

2019–2021. 

7.2 Организација и одржавање фудбалске утакмице 

између представника Архангељске области и 

Аутономне покрајине Војводине. 

Агенција за спорт Архангељске области Покрајински секретаријат за 

спорт и омладину 

2019–2021. 



 

8. У области координације и промоције информација 

 

8.1 Генерална координација реализације акционог плана 

и промоција постигнутих резултата између 

Архангељске области и Аутономне покрајине 

Војводине. 

Администрација губернатора 

Архангељске области 

и Владе Архангељске области 

 

Кабинет председника 

Покрајинске владе; 

Покрајински секретаријат за 

регионални развој, 

међурегионалну сарадњу и 

локалну самоуправу;  

Биро за односе с јавношћу 

Покрајинске владе, 

 

2019–2021. 

 

 


