
Назив

Сектор

Сврха

Правни основ

Одговорно лице

Опис

Циљ 1

Индикатор 1.1 2017

3

Циљ 2

Индикатор 2.1 2017

3

Индикатор 2.2 2017

1

ПА

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 5.450.0 00,00 5.980.6 52,31 11.430.6 52,31

1000 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу 5.450.0 00,00 5.980.6 52,31 11.430.6 52,31

Координација и спровођење политике у области спољних послова

03 Спољни послови

Креирање афирмативне представе о АП Војводини кроз активности у међурегионалној сарадњи

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, 54/2014 и 37/2016),  Одлука о оснивању 
координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији ("Службени  гласник РС", број 84/2013 ,86/2013, 
31/2014, 79/2014 и 92/2015), Национални приоритети за међународну помоћ (НАД) за период 2014-2017 са пројекцијама до 2020.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Покрајински секретаријат за регионални развој, 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

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

Назив :Број потписаних међурегионалних споразума Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :број споразума на основу извештаја и информација 2 3 3

Коментар :базна година:2016

Очување постојећег и стицање новог чланства у међународним организацијама

Назив :Број постојећих чланстава у међународним организацијама Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Потписани споразуми 3 3 3

Коментар :базна година:2016

Назив :Број нових чланстава у међународним организацијама Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Број потписаних споразума 1 1 1

Коментар :базна година:2016

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 регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 03011001



Програм (коме 
припада)

Функција

Сврха

Правни основ

Одговорно лице

Опис

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

Циљ 1

Индикатор 1.1 2017

45

Индикатор 1.2 2017

4

Циљ 2

Индикатор 2.1 2017

6

Циљ 3

Индикатор 3.1 2017

3

03011001 Међурегионална сарадња 5.450.0 00,00 3.462.1 25,22 8.912.1 25,22

0301 Координација и спровођење политике у области спољних послова

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

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, 54/2014 и 37/2016) ,  Одлука о оснивању 
координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији ("Службени  гласник РС", број 84/2013, 86/2013, 
31/2014, 79/2014 и 92/2015), Национални приоритети за међународну помоћ (НАД) за период 2014-2017 са пројекцијама до 2020.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Покрајински секретаријат за регионални развој, 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

НЕ

НЕ

Унапређење укупне позиције АП Војводине у међународној заједници

Назив :Број остварених међународних сусрета и контаката Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :извештаји 31 50 55

Коментар :базна година: 2015

Назив :Број организованих међународних скупова Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :извештаји 3 6 8

Коментар :базна година: 2015

Унапређење приоритетних политика АП Војводине кроз реализацију пројеката

Назив :Број пројеката финансираних билатералним средствима Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :потписани пројекти 0 6 6

Коментар :базна година:2015
није било  довољно финансијских средстава за кофинансирње  пројектних активности и зато је базна вредност 0.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА, 

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ 

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА СРЕДСТВА

Обезбеђивање квалитета рада Секретаријата

Назив :Број обука у организацији Секретаријата Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :извештај о извршеним обукама 3 3 3

Коментар :базна година: 2015



ПЈ

Програм (коме 
припада)

Функција

Сврха

Правни основ

Одговорно лице

Опис

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

Циљ 1

Индикатор 1.1 2017

1

Циљ 2

Индикатор 2.1 2017

1000 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ПРОЈЕКАТ 03014005

03014005 „ДР СХАРЕ – Редукција катастрофа, стандардна анализа опасности 
и евалуација ризика“

 0,00 1.768.5 27,09 1.768.5 27,09

0301 Координација и спровођење политике у области спољних послова

Управљање ризиком у циљу редукције последица, интензитета и учесталости природних катастрофа и великих непогода  у циљу 
заштите становништва, животне средине и имовине, кроз размену примера добрих пракси које промовишу заједничко разумевање 
прекограничне сарадње уз хармонизацију методологија, смерница и процена ризика оснажених кроз укључивање новоразвијених 
информатичких решења која могу помоћи у управљању ризицима.

Споразум о стабилизацији и придрживању између Европских заједница и Републике Србије, Број уговора – 
ЕЦХО/СУБ/2015/713859/ПРЕВ21

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Неопходно је развити алате за управљање ризицима у регионима суседних држава – Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине, услед 
тога што државе често ''деле'' катастрофе. У партнерским земљама обухваћеним пројектом присутни су слични ризици од катастрофа, 
док је управљање ризицима и пракса у таквим ситуацијама нешто различита, те би за све учеснике било корисно развијање заједничких 
алата и технологија за ефикасније управљање ризицима.
Ово је управо и позив на сарадњу у циљу развоја алата који ће допринети у промоцији  заједничког разумевања прекоганичне процене 
ризика и планова управљања ризицима, праксе и процеса кроз заједнички рад и размену добре праксе у пограничном региону који 
покрива Вуковарско-сријемску жупанију (Хрватска), Сремски округ Аутономне покрајине Војводине (Србија) и Посавски округ (Босна 
и Херцеговина).
Све ово ће се постићи кроз размену прикупљених података за управљањ

НЕ

НЕ

Развој алата за информатичко управљање кризом

Назив :Развој алата за информатичко управљање кризом Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :развијена и уступљена информатичка алатка 0 0 0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА, 

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ 

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА СРЕДСТВА

Коментар :базна година:2016, Очекивани резултат пројекта су информатичке алатке за побољшану везу и сарадњу између релевантних 
актера и политика кроз циклус  потпуног управљања  катастрофама(превенција-спремност-одговор-опоравак),  пројекат је започео 2016. 
године и највећи део активности ће се дешавати у 2017. години

Извештаји, анализе и научене лекције добијене након коришћења интегрисане ИТ алатке у стварним догађајима у току  извршења 
пројекта у предложеном транснационалном окружењу даће непроцењив темељ за сценарио у коме би исти резултати лако били 
пресликани и/или пребачени на друге државе, регионе или организације.

Ојачати модел  сарадње између регионалних актера у оквиру упављања ризицима

Назив :Ојачан модел  сарадње Базна 
вредност

2018 2019



11

ПЈ

Програм (коме 
припада)

Функција

Сврха

Правни основ

Одговорно лице

Опис

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

Циљ 1

Индикатор 1.1 2017

0

Извор верификације :4 партнерска  састанка, 12 састанака радне групе, 7 
едукативних радионица, 3 завршне конференције

15 0 0

Коментар :Базна година: 2016. Пројекат је започео 2016. године а главне активности ће се дешавати у 2017. години.
Ојачан модел  сарадње између релевантих актера у оквиру управљања ризицима на локалном, регионалном и прекограничном нивоу 
кроз стандардизацију методологија, смерница и процена ризика као и стандардизацију релевантних ДДР  симбола  и терминологије. 

Побољшање сарадње, размена добрих пракси и подршка у изградњи капацитета у превенцији акција наведених у 2. делу Одлуке бр. 
1313/2013/ЕУ (укључујући и процену ризика, планирање управљања ризицима, превенције ризика) је интегрални део пројекта на начин 
у коме ће систем увек садржати удружене податке о способностима цивилне заштите за регионе три различите државе побољшавајући 
учинковитост давања одговора у ванредним стањима и побољшавајући превенцију и мере спремности на све врсте хитних случајева, 
укључујући и продужавање мера ко

1000 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ПРОЈЕКАТ 03018006

03018006 „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј", број 
СП 520

 0,00 750.0 00,00 750.0 00,00

0301 Координација и спровођење политике у области спољних послова

Канал Бегеј је једна од кључних веза румунске и српске заједнице, гледано са више аспеката, једини постојећи булевар који спаја две 
земље.
Будући да је канал Бегеј један од значајних водних путева за Зрењанин, Житиште и Темишвар, његова ревитализација која се тиче 
навигације, чак иако само у оквиру оригиналних параметара, значила би повезивање Баната како са Црним тако и са Северним морем 
кроз постојећи систем канала ДТД (Дунав-Тиса-Дунав) у Србији и Рајна-Мајна- Дунав канала.

Писмо обавештења о одобрењу финансирања пројекта  број: 2967 од 11.10.2016. године и Споразум о стабилизацији и придрживању 
између Европских заједница и Републике Србије

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА, 

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ 

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА СРЕДСТВА

Потребно је предузети одређене мере како би се поново отворила навигабилност канала Бегеј и како би се пружила подршка туризму у 
региону, а то може бити значајан заједнички изазов и прилика да се развије регион. Главни заједнички изазов пројекта је да се побољша 
генерална приступачност и мобилност људи и роба кроз санацију канала Бегеј . Мобилност је једна од најфундаменталнијих и 
најважнијих карактеристика економске активности, јер задовољава основну потребу одласка са једног места на друго, потребу која је 
заједничка за путнике, терет и информације.
Циљ овог пројекта је да настави кораке који су до сада предузети путем имплементације горепоменутог пројекта кроз санирање хидро-
комплекса Санмихаиу Роман, Клек и Српски Итебеј, изградњу радне инспекцијске/бициклистичке стазе, техничке документације за 
багеровање канала Бегеј, обезбеђујући опрему за багеровање и одржавање канала Бегеј, што 

ДА

НЕ

Повећање прекограничне конкурентности путем побољшања доступности и повезаности прекограничног региона кроз подизање 
стандарда транспорта и инфраструктуре мобилности.

Назив :Структуре прекограничне сарадње подржане на пољу транспорта и јавних 
комуналних услуга

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :записник са састанка пројектног техничког комитета 0 0 1



Индикатор 1.2 2017

0

Индикатор 1.3 2017

0

Индикатор 1.4 2017

1

Индикатор 1.5 2017

1

Циљ 2

Индикатор 2.1 2017

0

Индикатор 2.2 2017

0

Индикатор 2.3 2017

1

Коментар :базна година:2017
пројекат се реализује у периоду од 2017-2020. године. У току 2017. године почињу прве активности

Назив :Студије у вези  са имплементацијом изабраних пројеката или 
реализацијом активности у подручју транспорта и структуре мобилности

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Израђене заједничке студије  и техничка документација 
развијена за реализацију активности у пољу транспорта и структуре мобилности

0 0 6

Коментар :базна година:2017
пројекат се реализује у периоду од 2017-2020. године. У току 2017. године почињу прве активности

Назив :Инвестиције у транспорт и комуналну инфраструктуру, укључујући 
побољшање постојеће инфраструктуре

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :•Санирани и оперативни хидро-комплекс  Клек и Српски 
Итебеј  •Изграђена радно инспекцијска/бициклистичка стаза
•Изграђен плутајући док и тачке за привезивање
* Саниран  и оперативан хидро-комплекс	Санмихау Роман
* Специфична опрема  - на лицу места (дв

0 0 11

Коментар :базна година:2017
пројекат се реализује у периоду од 2017-2020. године. У току 2017. године почињу прве активности

Назив :Учесници у иницијативама подизања 
информисаности/тренинга/свесности у пољу транспорта и јавних комуналних 

Базна 
вредност

2018 2019
Извор верификације :•	Састанак пројектног техничког комитета
•Заједничке пројектне конференције
•	Заједничке пројектне туре 	2
•Заједнички сет промотивног материјала-1

* Специфична опрема ИТ - ноутбук, ноутбук компјутери
*Заједнички тренинг пакет - 1
*Обучене особе

0 2 40

Коментар :базна година:2017
пројекат се реализује у периоду од 2017-2020. године. У току 2017. године почињу прве активности

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА, 

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ 

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА СРЕДСТВА

Назив :Заједничке иницијативе на побољшању јавног транспорта и 
интермодалних веза

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :• Санирани и оперативни хидро-комплекс Клек и Српски 
Итебеј	-2 
•Изграђена радно инспекциона/бициклистичка стаза	- 1
• Изграђен плутајући док и тачке за привезивањем  Зрењанин - 1
• Саниран и оперативан хидро-комплекс Санмихаиу Роман 	- 1
• Састанак

0 1 60

Коментар :базна година:2017
пројекат се реализује у периоду од 2017-2020. године. У току 2017. године почињу прве активности

Унапређење реона канала Бегеј као међународно признате, зелене, за посетиоце пријемчиве дестинације

Назив :Структуре прекограничне сарадње подржане на пољу транспорта и јавних 
комуналних услуга

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Записник са састанка пројектног техничког комитета 0 0 1

Коментар :базна година:2017
пројекат се реализује у периоду од 2017-2020. године. У току 2017. године почињу прве активности

Назив :Студије у вези са имплементацијом одабраних пројеката или 
реализацијом активности на пољу транспорта и инфраструктуре мобилности

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Израђене Заједничке студије и техничка документација 
развијена за заједничке студије и техничка документација развијена за потребе 
активности на пољу транспорта и инфраструктуре мобилности

0 0 6

Коментар :базна година:2017
пројекат се реализује у периоду од 2017-2020. године. У току 2017. године почињу прве активности

Назив :Учесници у иницијативама подизања 
информисаности/тренинга/свесности у пољу транспорта и јавних комуналних 

Базна 
вредност

2018 2019
Извор верификације :•Састанак пројектног техничког комитета	- 1
•Заједничке пројектне конференције -	8
•	Заједничке пројектне туре -	2
•Заједнички сет промотивних материјала-1	
•Специфична опрема-ИТ: ноутбук, ноутбук рачунари	6  
•	Заједнички тренинг пакет – 1 
•	Обучен

0 2 46



Назив

Сектор

Сврха

Правни основ

Одговорно лице

Опис

Циљ 1

Индикатор 1.1 2017

49

Циљ 2

Индикатор 2.1 2017

30

Индикатор 2.2 2017

20

ПА

Програм (коме 
припада)

Функција

Коментар :базна година:2017
пројекат се реализује у периоду од 2017-2020. године. У току 2017. године почињу прве активности

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 104.668.0 00,00  0,00 104.668.0 00,00

1000 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу

104.668.0 00,00  0,00 104.668.0 00,00

Подршка приступању Србије ЕУ

06 Опште услуге јавне управе

Допринос процесу приступања Србије Европској унији

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, 54/2014 и 37/2016) , Одлука о оснивању 
координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији (" Службени  гласник РС", број 84/2013,86/2013, 
31/2014, 79/2014 и 92/2015), Национални приоритети за међународну помоћ (НАД) за период 2014-2017 са пројекцијама до 2020.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

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.

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

Назив :Проценат грађана са територије АПВ који подржава чланство у ЕУ Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Студија - Извештај истраживача, број Публикација и број 
продукованих медијских садржаја, Анкете

49 49 55

Коментар :базна година:2015

Јачање свести о потреби родне равноправности у ЕУ

Назив :Проценат знања  грађанки АП Војводине о програмима родне 
равноправности  у институцијама ЕУ

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Анкете грађана 20 40 50

Коментар :Базна година:2015

Назив :Проценат знања  грађана АП Војводине о програмима родне 
равноправности  у институцијама ЕУ

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Анкете  гарђана 15 30 40

Коментар :базна година:2015

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 регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011001

06011001 Унапређење административних капацитета Војводине у области 
европских интеграција

1.200.0 00,00  0,00 1.200.0 00,00

0601 Подршка приступању Србије ЕУ



Сврха

Правни основ

Одговорно лице

Опис

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

Циљ 1

Индикатор 1.1 2017

6

Индикатор 1.2 2017

4

Циљ 2

Индикатор 2.1 2017

8

Индикатор 2.2 2017

1

Циљ 3

Индикатор 3.1 2017

4

ПА

Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција

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, 54/2014 и 37/2016 ),  Одлука о оснивању 
координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији ( Службени  гласник РС број 84/2013,86/2013, 31/2014, 
79/2014 и 92/2015), Национални приоритети за међународну помоћ (НАД) за период 2014-2017 са пројекцијама до 2020.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

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

НЕ

НЕ

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

Назив :Број обучених службеника Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :број сертификата 2 8 10

Коментар :базна година::2015

Назив :Број преговарачких група у које су укључени представници АП Војводине Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :извештај и записници 2 6 6

Коментар :базна година: 2016

Подршка ефективном коришћењу Инструмента за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи

Назив :Број представника АП Војводине у радним телима за ЦБЦ Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :решење о формирању радног тела и записници о раду 6 8 8

Коментар :базна година:2015

Назив :Израђен годишњи извештај о реализацији међународне помоћи у 
претходној години

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :усвојен извештај 1 1 1

Коментар :базна година: 2015

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА, 

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ 

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА СРЕДСТВА

Допринос успешном водјењу приступних преговора РС са ЕУ

Назив :Број укључених службеника у преговарачким групама Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Извештаји покрајинских службеника са одржаних 
преговарачких група

2 6 6

Коментар :базна година: 2015

1000 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011002

06011002 Упознавање јавности о процесу европских интеграција и 
политикама ЕУ

2.000.0 00,00  0,00 2.000.0 00,00



Програм (коме 
припада)

Функција

Сврха

Правни основ

Одговорно лице

Опис

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

Циљ 1

Индикатор 1.1 2017

2

Индикатор 1.2 2017

2

ПА

Програм (коме 
припада)

Функција

Сврха

Правни основ

Одговорно лице

Опис

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

0601 Подршка приступању Србије ЕУ

Унапређење знања и разумевања процеса европских интеграција

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, 54/2014 и 37/2016 ),  Одлука о оснивању 
координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији ( Службени  гласник РС број 84/2013,86/2013, 31/2014, 
79/2014 и 92/2015), Национални приоритети за међународну помоћ (НАД) за период 2014-2017 са пројекцијама до 2020.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

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

НЕ

НЕ

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

Назив :Број заједничких активности са партнерима у процесу информисања 
грађана о европским интеграцијама

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Усвојен план активности 7 3 3

Коментар :базна година: 2015

Назив :Број припремљених и дистрибуираних публикација Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Одштампана публикација, рачун 4 3 3

Коментар :базна година: 2015

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 регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011003

06011003 Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине 
Војводине

101.468.0 00,00  0,00 101.468.0 00,00

0601 Подршка приступању Србије ЕУ

Јачање капацитета и вези коришћења ЕУ средстава

Покрајинска скупштинска одлука  о оснивању Фонда "Европски послови" АП Војводине ("Сл. лист АПВ", бр.13/2009 и 2/2010), члан 
38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", број:37/2014, 54/2014 и 37/2016), Програм развоја АП 
Војводине 2014-2020, национални приоритети за међународну помоћ за период 2014-2017 са пројекцијама до 2020

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

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

НЕ

НЕ



Циљ 1

Индикатор 1.1 2017

10

Индикатор 1.2 2017

5

Циљ 2

Индикатор 2.1 2017

45

Циљ 3

Индикатор 3.1 2017

15

Индикатор 3.2 2017

15

Индикатор 3.3 2017

190

Индикатор 3.4 2017

190

Назив

Сектор

Сврха

Правни основ

Одговорно лице

повећање апсорпције средстава из ЕУ фондова

Назив :број анализираних  програма и пројеката ЕУ финансираних из ЕУ 
фондова

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :извештај о извршеним анализама 10 10 10

Коментар :базна година: 2015

Назив :број припремљених апликација за средства из ЕУ фондова Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :поднети апликациони захтеви 8 5 5

Коментар :базна година: 2015

унапређење информисања  о процесу приступања ЕУ

Назив :број догађаја организованих у циљу информисања Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :извештај, листе присутности, инетрнет презентација 70 45 45

Коментар :базна година: 2015

Унапређење  знања о процесу  приступања ЕУ

Назив :Број  жена полазница  ЕУ Академије Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Сертификати 15 15 15

Коментар :базна година: 2015

Назив :Број мушкараца полазника ЕУ Академије Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Сертификати 15 15 15

Коментар :базна година: 2015

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА, 

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ 

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА СРЕДСТВА

Назив :Број жена полазница  обука у организацији  Фонда "Европски послови" Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Листе присутности, Сертификати, 200 190 190

Коментар :базна година: 2015

Назив :Број мушкараца полазника обука у организацији Фонда "Европски 
послови"

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :листе присутности, сертификати 229 190 190

Коментар :базна година: 2015

0608 Систем локалне самоуправе 83.209.0 00,00  0,00 83.209.0 00,00

1000 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу

83.209.0 00,00  0,00 83.209.0 00,00

Систем локалне самоуправе

06 Опште услуге јавне управе

Ефикасна и модерна локална самоуправа у функцији грађана и привреде

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, 54/2014 и 37/2016), 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)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР



Опис

Циљ 1

Индикатор 1.1 2017

5

Индикатор 1.2 2017

20

Индикатор 1.3 2017

40

Циљ 2

Индикатор 2.1 2017

45

Индикатор 2.2 2017

45

Индикатор 2.3 2017

40

Циљ 3

Индикатор 3.1 2017

40

ПС за РРМСЛС ,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 самоупр

Унапредјење делотворности и ефикасности рада институција у оквиру локалне самоуправе

Назив :Број међуопштинских/регионалних пројеката и услуга Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Извештај, Информације 2 5 5

Коментар :базна година: 2015. година

Назив :Број општина/градова са сертификатом за добро пословно окружење Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Извештаји НАЛЕД-а 12 22 24

Коментар :базна година:2015

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА, 

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ 

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА СРЕДСТВА

Назив :Број реализованих пројеката из локалних стратешких планова Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Информације о реализованим пројектима 20 40 40

Коментар :базна година:2014

Побољшање квалитета пружања јавних услуга

Назив :Број развијених електронских сервиса за грађане и привреду Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Извештај о мониторингу 41 45 45

Коментар :базна година:2015

Назив :Број доступних електронских сервиса локалне самоуправе у насељеним 
местима ван седишта општине/града

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Информација, анкета 28 45 45

Коментар :базна година:2015

Назив :%  задовољних  корисника новоуспостављеним услугама Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Истраживање јавног мњења путем упитника, анкете 30 40 45

Коментар :задовољни корисници у 2015. години - 30%

Јачање транспарентности и одговорности у обављању послова локалне самоуправе

Назив :Јединице локалне самоуправе које примењују методологију за 
транспарентну доделу средстава организацијама цивилног друштва на локалном 
нивоу

Базна 
вредност 2018 2019

Извор верификације :извештај са анализом 35 45 45



ПА

Програм (коме 
припада)

Функција

Сврха

Правни основ

Одговорно лице

Опис

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

Циљ 1

Индикатор 1.1 2017

25

Индикатор 1.2 2017

7

Индикатор 1.3 2017

70

Циљ 2

Индикатор 2.1 2017

2

Индикатор 2.2 2017

25

Коментар :базна година:2015

1000 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

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 2.950.0 00,00  0,00 2.950.0 00,00

0608 Систем локалне самоуправе

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

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, 54/2014 и 37/2016),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)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

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

НЕ

НЕ

Правилан и функционалан рад   локалне самоуправе

Назив :Спроведене услуге стручне подршке јединицама  локалних самоуправа Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Мишљења Секретаријата 75 30 35

Коментар :базна година: 2015

Назив :Број представника секретаријата укључен у припрему прописа који 
регулишу систем локалне самоуправе

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Решења о чланству и Извештаји 3 7 8

Коментар :базна година: 2015

Назив :Број анализираних докумената јединица локалне самоуправе Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :извештај 100 70 75

Коментар :базна година: 2015

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

Назив :Број одржаних јавних расправа о документима које усваја  скупштина 
јединица локалне самоуправе

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Извештаји 2 2 2

Коментар :базна година: 2014

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

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Резултати Конкурса 30 40 45

Коментар :базна година: 2015



Циљ 3

Индикатор 3.1 2017

40

Индикатор 3.2 2017

45

Индикатор 3.3 2017

15

ПА

Програм (коме 
припада)

Функција

Сврха

Правни основ

Одговорно лице

Опис

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

Циљ 1

Индикатор 1.1 2017

8

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА, 

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ 

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА СРЕДСТВА

Правилан и функционалан рад месне самоуправе

Назив :спроведене услуге стручне подршке месним заједницама Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :извештај о стручној подршци месним заједницама 40 40 50

Коментар :базна година: 2015

Назив :анализирана документа месних заједница Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Извештај о анализираним документима месних заједница 90 45 50

Коментар :базна година: 2015

Назив :одржани радни састанци са члановима Савета месних 
заједница,саветовања,обука чланова савета

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Извештаји са састанака 15 15 15

Коментар :базна година:2015

1000 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06081003

06081003 Подршка развоју  локалне самоуправе 10.300.0 00,00  0,00 10.300.0 00,00

0608 Систем локалне самоуправе

Подршка реализацији приоритета из локалних и регионалних стратешких докумената

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, 54/2014 и 37/2016), 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)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

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

НЕ

НЕ

Унапређење радних и управљачких процеса у јединицама локалне самоуправе

Назив :јединице локалне самоуправе са уведеним и сертификованим системима 
менаџмент квалитета у општинске/градске управе

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Извештаји, Сертификати 0 11 11

Коментар :базна година: 2015, због недостатка средстава у буџету АП Војводине, није било финансирања датих активности и зато је 
индикатор 0.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА, 

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ 

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА СРЕДСТВА



Циљ 2

Индикатор 2.1 2017

9

Индикатор 2.2 2017

45

ПА

Програм (коме 
припада)

Функција

Сврха

Правни основ

Одговорно лице

Опис

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

Циљ 1

Индикатор 1.1 2017

ПЈ

Програм (коме 
припада)

Функција

Сврха

Правни основ

Унапређење израде и спровођења ефикасних регионалних и локалних јавних политика

Назив :Број усвојених секторских стратегија Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Извештај 8 9 9

Коментар :базна година: 2014

Назив :Број израђених и ревидираних акционих планова Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :извештај 6 0 20

Коментар :базна година: 2014

1000 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06081007

06081007 Администрација и управљање 54.114.0 00,00  0,00 54.114.0 00,00

0608 Систем локалне самоуправе

Обезбеђен ефикасан и усклађен рад свих унутрашњих јединица у оквиру Секретаријата

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,  54/2014 и 37/2016), Закон о јавним набавкама,  Колективни уговор за органе АП 
Војводине,("Сл. лист АПВ", бр. 8/2015, 46/2015 и 2/2016),

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

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

НЕ

НЕ

-

Назив : Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :

Коментар :

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА, 

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ 

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА СРЕДСТВА

1000 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ПРОЈЕКАТ 06084004

06084004 Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС 3.585.0 00,00  0,00 3.585.0 00,00

0608 Систем локалне самоуправе

Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС

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, 54/2014-др. закон и 37/2016)),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

Опис

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

Циљ 1

Индикатор 1.1 2017

20

Индикатор 1.2 2017

4

Индикатор 1.3 2017

3

ПЈ

Програм (коме 
припада)

Функција

Сврха

Правни основ

Одговорно лице

Опис

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

Циљ 1

Индикатор 1.1 2017

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

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

НЕ

НЕ

Унапређење постојећих и развој нових ИКТ сервиса на нивоу ЈЛС

Назив :Јединице локалне самоуправе  са Системом 48 сати Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :извештај 28 0 0

Коментар :базна година:2014

Назив :Број ЈЛС са успостављеним новим ИКТ сервисима Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Извештаји 3 4 0

Коментар :базна година: 2014

Назив :Број успостављених међуопштинских ИКТ сервиса Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Извештаји 1 3 0

Коментар :базна година: 2014

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 регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ПРОЈЕКАТ 06084005

06084005 Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних 
самоуправа на територији АП Војводине

12.000.0 00,00  0,00 12.000.0 00,00

0608 Систем локалне самоуправе

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

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, 54/2014-др. закон И 37/2016),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)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Кроз пројекат Софтвер за интегрисано управљање  развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине 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

НЕ

НЕ

Увођење ефикасног система за управљање пројектима

Назив :ЈЛС са имплементираном апликацијом Базна 
вредност

2018 2019



45

Индикатор 1.2 2017

12

Циљ 2

Индикатор 2.1 2017

20

Индикатор 2.2 2017

50

ПЈ

Програм (коме 
припада)

Функција

Сврха

Правни основ

Одговорно лице

Опис

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

Циљ 1

Индикатор 1.1 2017

100

Извор верификације :Извештаји 0 0 0

Коментар :базна година:2017

Назив :покрајински секретаријати са имплементираном апликацијом Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Извештаји 0 0 0

Коментар :базна година:2017

Повећање успешности представљања пројеката потенцијалним донаторима

Назив :ЈЛС  са представљеним пројектима потенцијалним донаторима Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Извештаји 10 0 0

Коментар :базна година: 2015

Назив :Број   представљених пројеката потенцијалним донаторима Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Извештаји 15 0 0

Коментар :базна година: 2015

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 регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ПРОЈЕКАТ 06084006

06084006 Пројекат издавања публикације 260.0 00,00  0,00 260.0 00,00

0608 Систем локалне самоуправе

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

Члан 80. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 127/2007 И 83/2014-др. закон); 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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

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.

НЕ

НЕ

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

Назив :Број објављених прилога Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :одштампана публикација 40 100 0

Коментар :базна година: 2015,   Публикација излази квартално и издавач је Покрајински секретаријат, а први број публикације има 
карактер пилот пројекта са иновативном формом садржаја која укључује правне, економске, финансијске и политичке прилоге



Индикатор 1.2 2017

500

Циљ 2

Индикатор 2.1 2017

45

Индикатор 2.2 2017

4

Индикатор 2.3 2017

7

Назив

Сектор

Сврха

Правни основ

Одговорно лице

Опис

Циљ 1

Индикатор 1.1 2017

14

Индикатор 1.2 2017

20

Индикатор 1.3 2017

11

Назив :Тираж публикације Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Потписана пријемница 300 500 0

Коментар :базна година: 2015,  Тираж публикације у базној години је 500 примерака тако да ће се свакој општини дистрибуирати по 
десетак примерака

Дисеменација европске регулативе на популаран начин

Назив :Обухват општина и градова којима се дистрибуира публикација Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Извештај 45 45 0

Коментар :базна година: 2015,   публикација се дистрибуира свим општинама и градовима у АП Војводини (45), као и установама 
цивилног сектора које прате и истражују рад локалне самоуправе

Назив :Број промоција и презентација публикације Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :медијски извештаји 1 4 0

Коментар :базна година: 2015,   издавање публикације прати одговорајућа промоција стандардног типа. Посебно је битна промоција 
првог броја публикације.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА, 

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ 

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА СРЕДСТВА

Назив :Број чланова уређивачког тима Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Записници са састанака уређивачког тима 5 7 0

Коментар :базна година: 2015,    Активите уређивачког тима се одвија у амбијенту усаглашеног поступања у изналажење адекватних 
садржаја и њиховом селектовању за публикацију и објављивање

1505 Регионални развој 54.100.0 00,00  0,00 54.100.0 00,00

1000 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу

54.100.0 00,00  0,00 54.100.0 00,00

Регионални развој

15 Економска и развојна политика

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

Закон о регионалном развоју("Сл.гласник РС,бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015),члан 38.Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи(Сл.лист АПВ,бр.37/2014, 54/2014 и 37/2016),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.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

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

Унапређење равномерног регионалног развоја АПВ

Назив :Повећање броја ЈЛС из АПВ  у групи ЈЛС чији је степен развијености 
изнад републичког просека

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Завод за статистику 11 14 15

Коментар :базна година:2014

Назив :5
Повећање броја ЈЛС из АПВ  у групи ЈЛС чији је степен развијености од 80 до 
100 % републичког просека

Базна 
вредност 2018 2019

Извор верификације :Завод за статистику 15 20 22

Коментар :базна година:2014

Назив :Смањење броја ЈЛС из АПВ  у групи ЈЛС чији је степен развијености од 
60% до 80 % републичког просека

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Завод за статистику 18 11 8



ПА

Програм (коме 
припада)

Функција

Сврха

Правни основ

Одговорно лице

Опис

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

Циљ 1

Индикатор 1.1 2017

15

Индикатор 1.2 2017

70

Циљ 2

Индикатор 2.1 2017

100

Индикатор 2.2 2017

60

Коментар :базна година:2014

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 регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051001

15051001 Стручна, финансијска и административна подршка мерама и 
пројектима у области регионалног развоја

23.000.0 00,00  0,00 23.000.0 00,00

1505 Регионални развој

Јачање институционалног оквира за спровођење регионалне политике.

члан 19.Закона о регионалном развоју("Сл.гласник РС,бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015),члан 38.Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи(Сл.лист АПВ,бр.37/2014, 54/2014 И 37/2016),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),

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Континуирано пружање подршке развоју дугорочне међуопштинске сарадње и обезбеђивање планског, буџетског финансирања 
развојних пројеката и програма. Кроз ову програмску активност покрајински секретаријат РРМСЛС 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 АП Војводине 2014-2020 и и Акционог плана за реализацију приоритета 
из Програма развоја АП Војводине 2014-2020.

НЕ

НЕ

Јачање постојећих регионалних и локалних развојних агенција

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

2018 2019

Извор верификације :Извештај РРА 13 17 17

Коментар :базна година: 2015

Назив :проценат планираних пројеката из Програма развоја који се реализују у 
датој години

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Извештаји од 45 локалних институција у чијој надлежности 
је локални економски развој

80 70 80

Коментар :базна година:2015

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 софтвера  за интегрисано управљање  развојем јлс на 
територији АП Војводине

Базна 
вредност 2018 2019

Извор верификације :Извештај координационог тела Покрајинској влади и 
Скупштини АПВ

100 100 100

Коментар :базна година:2016, јединствени софтвер ће се набавити 2017. године, па ће се подаци уносити тек по његовом интегрисању,

Назив :% ревидираних пројеката у Акционом плану Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Извештај координационог тела 0 100 100

Коментар :базна година: 2016,ревизије акционих планова ће се дешавати у 2017. години, па је из тог разлога индикатор 0.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА



Циљ 3

Индикатор 3.1 2017

90

Циљ 4

Индикатор 4.1 2017

20

Индикатор 4.2 2017

80

ПА

Програм (коме 
припада)

Функција

Сврха

Правни основ

Одговорно лице

Опис

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

Циљ 1

Индикатор 1.1 2017

1

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА, 

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ 

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА СРЕДСТВА

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

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

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :извештај канцеларије за  европске интеграције, ИСДАКОН 90 90 90

Коментар :базна година:2015

Јачање финансијске подршке за реализацију пројеката у области регионалног развоја

Назив :% учешће јединица локалних самоуправа  из АП Војводине у групи ЈЛС 
чији је степен развијености од 80-100% републичког просека у реализованим 
пројектима у датој години

Базна 
вредност 2018 2019

Извор верификације :извештаји 0 20 20

Коментар :базна година: 2017, па је и индикатор 0.

Назив :% учешће јединица локалних самоуправа  из АП Војводине у групи ЈЛС 
чији је степен развијености од 60-80% републичког просека у реализованим 
пројектима у датој години

Базна 
вредност 2018 2019

Извор верификације :извештаји 0 80 80

Коментар :

1000 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051003

15051003 Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине 30.000.0 00,00  0,00 30.000.0 00,00

1505 Регионални развој

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

члан 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", бр. 37/2014, 54/2014-др. одлука и 37/2016), 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, 
30/2010 и 89/2015-др. закон), уговор о обезбеђивању средстава за рад и пословање  Агенције за регионални развој доо, Нови Сад

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

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.

НЕ

НЕ

Подршка економском и регионалном развоју

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

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :уговор, решења о преносу средстава 1 1 1

Коментар :базна година: 2016, 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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА



Индикатор 1.2 2017

3

Индикатор 1.3 2017

38

Циљ 2

Индикатор 2.1 2017

2

ПЈ

Програм (коме 
припада)

Функција

Сврха

Правни основ

Одговорно лице

Опис

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

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА, 

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ 

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА СРЕДСТВА

Назив :Број припремљених апликација за реализацију акционог плана  за која је 
предвиђено да се финансирају из фондова ЕУ

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :База пројеката мy пројецт и Агенције 0 3 3

Коментар :базна година:2015, није припремљена апликација  за реализацију акционог плана

Назив :Назив: Број студија/извештаја/публикација Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :интернет страница Агенције и интерна документациона 
база Агенције

38 38 38

Коментар :базна година: 2015, Агенција објављује  редовне публикације и псебне извештаје, сачињене на захтев клијената и 
заинтересованих  страна. Редовне публикације су једногодишње,  кварталне и месечне, док се  псоебни извештаји  сачинајвају на захтев  
и у односу  на специфичне потребе клијената, па и број  планираних извештаја  варира  у односу на број примљених захтева.

Унапређење базе података

Назив :Назив: Број индикатора и база података Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :базе податаке Агенције 2 2 2

Коментар :базна година: 2015, Агенција за потребе  израде тематских извештаја/анализа/студија формира базе података ради праћења 
трендова у кретању појединих  социо - економских појава.

1000 Покрајински секретаријат за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ПРОЈЕКАТ 15054002

15054002 Координационо тело за реализацију Програма развоја АП Војводине 1.100.0 00,00  0,00 1.100.0 00,00

1505 Регионални развој

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

"Закон о регионалном развоју (Сл.гласник РС,бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015), члан 38.Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи (Сл.лист АПВ,бр.37/2014, 54/2014-др.одлука  и 37/2016), 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 и 
20/2015)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

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.

НЕ

НЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА



Циљ 1

Индикатор 1.1 2017

1

Индикатор 1.2 2017

1

Индикатор 1.3 2017

1

Индикатор 1.4 2017

40

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ
ПРИХОДА, 

ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ 

НЕУТРОШЕНИХ
СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА СРЕДСТВА

Назив:Изградња механизма за координацију и праћење реализације Акционог плана

Назив :Формирано мултисекторско тело за праћење реализације Акционог Плана Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Извештаји 1 1 1

Коментар :базна година: 2015

Назив :Број поднетих Извештаја покрајинској влади и Скупштини АП 
војводинео реализацији пројеката

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Извештаји Покрајинској влади 1 1 1

Коментар :базна година: 2015

Назив :Усвојен јединствен систем праћења и мерења Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :Листа индикатора и софтвер за интегрисано управљање 
развојем јлс на територији АП Војводине

0 1 1

Коментар :базна година: 2015

Назив :Број обучених за праћење  спровођења Акционог плана за реализацију 
приоритета  програма развоја  АП Војводине  2014-2020. године

Базна 
вредност

2018 2019

Извор верификације :листе са обука,  програм обуке 35 40 40

Коментар :базна година: 2015

УКУПНО ПРОГРАМИ : 247.427.0 00,00 5.980.6 52,31 253.407.6 52,31
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