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На основу члана 2. тачка 3., члана 28., члана  41. и члана 50. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 
63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018 ), 
члана 16. став 5. и члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист 
АПВ", број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017) и   члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ“, број 60/2018), покрајински секретар за 
регионални развој,  међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ 

САМОУПРАВУ  ЗА 2019. ГОДИНУ  

Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година планирани су Покрајинском 

скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину за Раздео 11 према  

изворима финансирања и економским класификацијама у следећим износима: 

I  ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА  НЕУТРОШЕНА  СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 

791111 Приходи из буџета      757.400.000,00 динара 

 01 00 Приходи из буџета      757.400.000,00 динара 

732131 Текуће донације од међународних организација  у корист нивоа АПВојводине  

             6.760.000,00 динара  

 06 00 Донације од међународних организација     6.760.000,00 динара 

733133 Текући трансфери од градова у корист нивоа АПВ                 20.000.000,00 динара 

              07 00 Трансфери од других нивоа власти                                      20.000.000,00 динара 

311712  Пренета неутрошена средства за посебне намене                    7.275.468,20 динара 

               15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година         7.275.468,20 динара 

732321 Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводине                       492.332,00 динара 

               56 00 Финансијска помоћ ЕУ                          492.332,00 динара 
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Укупно за Раздео 11:                                                            791.927.800,20   динара 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ  ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 

Правни основ за планирање 06 00 донација од међународних организација – 6.760.000,00 
динара је Споразум између Скупштине европских региона и Аутономне покрајине Војводине, 
региона домаћина АЕР Летње академије 2019 потписан  25.09.2018. године. Учесници су регије које 
су чланице Скупштине европских регија. Свака регија, односно учесници сносе трошкове учешћа, а 
домаћин трошкове у износу од 12.000,00 еура.  Очекује се прилив средстава у износу од 58.000,00 
еура. 

 

Правни основ за планирање  07 00 прихода од  трансфера другим нивоима власти  у износу 

од 20.000.000,00 динара  је Споразум о  сарадњи између Аутономне покрајине Војводине, 

Покрајинске владе и осам градова  са територије АП Војводине и Развојне Агенције Војводине у вези 

заједничког наступа на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера. 

Правни основ  за планирање  15 00 Неутрошених средстава донација  из ранијих година – 

7.275.468,20 динара је: 

- За пројекат 03018006 Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј,  број 

Споразума СП 520,  стратешки пројекат Interreg-Ipa прекогранични програм Румунија - Србија 

2014-2020 – 326.200,00 динара,  

Извор финансирања у 2018. години: 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година; 

 

- За пројекат 03018007 Унапређење развоја туризма у централном Дунавском региону, Уговор 

о субвенцији:2017ХР-РС24 од 14.07.2017. године, стратешки пројекат Interreg-Ipa 

прекогранични програм Хрватска - Србија 2014-2020 -1.136.553,45 динара;  

Извор финансирања у 2018. години: 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година, 

 

- За пројекат 03018008 Разнобојна сарадња, Уговор о субвенцији у оквиру INTERREG CBC IPA 

Hungary-Serbia programa за пројекат HUSRB/1601/31/0005 Разнобојна сарадња – 4.245.252,00 

динара; 

Извор финансирања у 2018. години:56 00 Финансијска помоћ ЕУ, уплаћен аванс од 10%  

вредности пројекта. 

 

- Неутрошена средства донација  из ранијих година, за завршене пројекте из ранијих             

година остала су неутрошена средства у износу од 1.567.462,75 динара. 

 Извор финансирања у 2018. години: 15 00 Неутрошена средства донација  из ранијих  година 

 

 

Правни основ за планирање прихода 56  00 Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводине у 

износу од 492.332,00 динара је: 
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- За пројекат 03018008 Разнобојна сарадња, Уговор о субвенцији у оквиру INTERREG CBC IPA 

Hungary-Serbia programa за пројекат HUSRB/1601/31/0005 Разнобојна сарадња – 492.332,00 

динара; очекивана рефундација признатих и одобрених трошкова у износу од 4.172,21 еуро. 

 

II ПЛАН РАСХОДА  И ИЗДАТАКА 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

1. ПРОФИЛ СЕКРЕТАРИЈАТА 

а) Пун службени назив и адреса 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, 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, 
54/2014, 37/2016 и 29/2017), чланом 38. утврђене су надлежности Секретаријата.  

Основне унутрашње јединице у Секретаријату су: 

1. Сектор за регионални развој и пројекте  

2. Сектор за међурегионалну сарадњу и европске интеграције 

3. Сектор за локалну самоуправу и правна питања  

У Секретаријату се образује Одељење за опште, материјално-финансијске и заједничке послове, као 

ужа унутрашња јединица ван сектора. 

Ван унутрашњих јединица je радно место подсекретар. 

У сектору за регионални развој и пројекте образују се две унутрашње јединице: Одсек за регионални 

развој и Одсек за пројекте. 

У сектору за међурегионалну сарадњу и европске интеграције образују се две унутрашње јединице: 

Одсек за међурегионалну сарадњу и Одсек за европске интеграције. 

У Сектору за локалну самоуправу и правна питања образује се: Одсек за локалну самоуправу и Одсек 

за људске ресурсе и правна питања.  

ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА 

У Сектору за регионални развој и пројекте, обављају се послови покрајинске управе у области 

регионалног развоја, а који се односе на припремање аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се 

уређује и обезбеђује равномерни регионални развој; као и оснивање организација које се баве успостављањем 

равномерног регионалног развоја и вршење оснивачких права над њима; утврђивање и доношење стратешких 

и других докумената регионалног развоја; праћење спровођења мера и активности за равномерни регионални 

развој; предлагање члана тендерске и аукцијске приватизације када је субјект приватизације сa територије АП 

Војводине; учествовање у припремању стратешких докумената и акционих планова којима се утврђују начела, 
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циљеви и приоритети развоја електронских комуникација у Републици Србији; учествовање у доношењу плана 

намене радио-фреквенцијских опсега и плана расподеле радио-фреквенција; учествовање у утврђивању 

начина коришћења преосталог опсега радио-фреквенција намењених земаљској дигиталној радиодифузији; 

пружање широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда); остваривање сарадње са Развојном агенцијом 

Војводине д.о.о Нови Сад; спроводе се мере развојне политике, пољопривредне политике и политике руралног 

развоја с циљем бржег економског развоја АП Војводине, које у оквиру своје делатности предлаже Развојна 

агенција Војводине д.о.о. Нови Сад; прати се, надзире и помаже рад Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови 

Сад и управља буџетским фондом за спровођење мера развојне политике, пољопривредне политике и 

политике руралног развоја АП Војводине, који се оснива на неодређено време ради реализације мера 

развојних политика за бржи економски развој АП Војводине; предузимају се мере ради привлачења 

инвестиција у АП Војводину и даје подршка за оснивање компанија и изградњу инфраструктуре, неопходне за 

новонастале компаније. 

У Сектору за међурегионалну сарадњу и европске интеграције у складу са законом и Статутом и 

утврђеном спољном политиком Републике Србије, обављају се послови покрајинске управе у вези са: 

међурегионалном сарадњом и одржавањем и унапређивањем односа АП Војводине са другим регијама, 

међународним организацијама и институцијама које окупљају регионе (посебно АЕР, АЕБР, Еврорегион 

„Дунав‒Криш‒Мориш‒Тиса”); учествовањем у закључивању и примени међурегионалних споразума; израдом, 

прикупљањем, чувањем и објављивањем информација о међурегионалној сарадњи АП Војводине; 

координацијом и промовисањем 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 сарадњом с 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; стварањем услова и 

развојем административних капацитета покрајинске управе за реализацију пројеката који се финансирају из 

средстава фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; координацијом активности свих 

покрајинских органа управе у процесу програмирања инструмената Европске уније, који обухватају АП 

Војводину; давањем смерница јединицама локалне самоуправе и покрајинским органима за укључивање у 

пројектне активности европских институција; обезбеђивањем средстава за суфинансирање и 

предфинансирање пројеката; наменским трошењем средстава за реализацију пројеката у области 

међурегионалне сарадње и локалне самоуправе; праћењем остваривања учешћа у активностима на припреми 

и спровођењу макрорегиналних стратегија, посебно Стратегије Европске уније за Дунавски регион; учешћем у 

оснивању канцеларија или других облика путем којих ће се сарађивати са одговарајућим територијалним 

заједницама и јединицама локалне самоуправе других држава у оквиру спољне политике Републике Србије; 

координацију и промовисање 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 сарадње с регионима из држава чланица, кандидата и потенцијалним кандидатима у 

процесу европских интеграција; обављају се студијско-аналитички послови у области европских интеграција и 

праћење усклађености прописа са европским законодавством и стандардима; координира се учешће 

представника АП Војводине у раду преговарачких група за приступање Републике Србије Европској унији, у 

сарадњи с Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије; пружају се смернице јединицама 

локалне самоуправе и покрајинским органима за укључивање у пројектне активности европских институција; 

учествује се у координацији активности свих покрајинских органа управе у процесу програмирања 

инструмената Европске уније, који обухватају АП Војводину; учествује се у активностима на припреми и 

спровођењу макрорегионалних стратегија, посебно Стратегије Европске уније за Дунавски регион; такође, 

обављају се и други послови из домена европских интеграција као и дипломатске и конзуларне активности на 

територији АП Војводине; предузимају се активности на oстваривању уговорних обавеза у области 

дипломатских и конзуларних односа; и води се службена евиденција о издатим дипломатским и службеним 

пасошима и визама. 
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У Сектору за локалну самоуправу и правна питања, у складу са законом и Статутом, обављају се 

послови покрајинске управе у вези са: праћењем остваривања система локалне самоуправе; праћењем и 

анализом рада локалних скупштина; припремањем аката за Покрајинску владу, којим се Влади Републике 

Србије предлаже распуштање скупштине јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине; давањем 

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; вршењем надзора над законитошћу рада и 

аката органа јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине, у сарадњи са ресорно надлежним 

покрајинским органима управе; праћењем и применом прописа о непосредном изјашњавању грађана и 

анализом спроведених локалних избора, о чему обавештава Покрајинску владу и Скупштину АП Војводине; 

усклађивањем и подстицањем сарадње АП Војводине и јединица локалне самоуправе на њеној територији; 

пружањем стручне и саветодавне помоћи јединицама локалне самоуправе; предлагањем и подржавањем 

мера у области изградње система локалне самоуправе; подстицањем међуопштинске сарадње и повезивања; 

подстицањем удруживања и партнерстава јединица локалне самоуправе у заједничким пројектима; 

уједначавањем капацитета и модернизацијом рада локалне администрације; праћењем остваривања свих 

облика месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе; прикупљањем и проучавањем података из свог 

делокруга; сачињавањем стручних анализа, извештаја, информација и других материјала о питањима из 

изворних и поверених послова локалне самоуправе на подручју АП Војводине; као и припремање интерних 

аката које доноси покрајински секретар; праћење стања, предлагање мера и реализација активности у области 

унапређења кадрова; праћење активности у вези са програмима у области развоја кадрова, права и обавеза 

запослених из радног односа; провера способности приликом пријема у радни однос и у току рада; у овом 

сектору обављају се и други правно-аналитички послови којима се доприноси развоју система локалне 

самоуправе и људских ресурса, као и други послови који су законом, покрајинском скупштинском одлуком или 

другим прописом поверени Секретаријату. 

У Одељењу за опште, материјално-финансијске и заједничке послове обављају се послови од 

заједничког интереса за Секретаријат: административно-технички, материјално-финансијски, књиговодствени, 

статистичко-евиденциони, информатички и оперативно-стручни послови којима се обезбеђује ефикасан и 

усклађен рад свих унутрашњих јединица; послови којима се обезбеђује ефикасан и усклађен рад свих 

унутрашњих јединица; припрема интерних општих аката које доноси секретар; планирање и наменско 

трошење средстава за рад Секретаријата; контрола финансијских и рачуноводствених података; праћење, 

прикупљање и припреме информација за презентовање рада Секретаријата у изради информатора о раду и 

других презентационих докумената; послови организовања комуникације са представницима средстава јавног 

информисања и друге послове који се односе на организовање и обједињавање рада унутрашњих 

организационих јединица Секретаријата и сарадњу с другим органима.  

Приказ радних места службеника на положају: 

1. Подсекретар   1 

2. Помоћник покрајинског секретара   3 

У К У П Н О:  4 

Приказ радних места извршилаца разврстаних у звања: 

  Број радних места Број извршилаца 

1. Виши саветник 4 4 

2. Самостални саветник 5 5 

3. Саветник 13 22 
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4. Млађи саветник 1 1 

5. Виши референт 3 3 

УКУПНО:                                                                                                                               26 35 

 

Покрајинском скупштинском одлуком о кадровском плану  Аутономне покрајине Војводине 

за 2019. годину  („Сл. лист АПВ“, број 60/2018) и Кадровским планом Покрајинског секретаријата за 

регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну смаоуправу за 2019. годину дефинисан је 

број запослених: 2 функционера,  4 службеника на положају, 34 запослених на неодређено време и 8 

запослених на одређено време због повећаног  обима посла.  

 

Распоред расхода и издатака Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну 

сарадњу и локалну самоуправу утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 

покрајине Војводине за 2019. годину у укупном износу од          791.927.800,20   динара приказан је у 

следећој табели: 

 

ГЛАВА 11 00  Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ 

АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА 

ПРОГРАМ  0301: 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 кативност 1001:  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 17.000,00 динара 

  15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година – 17.000,00 динара 

4211 Трошкови платног промета  и банкарских услуга, планирана су средства у износу од 

17.000,00 динара 

15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година – 17.000,00 динара 
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Средства су планирана за трошкове платног промета и банкарских услуга. 

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА, планирана су средства у износу од 250.000,00 динара 

4222 Трошкови службених путовања у иностранство – 250.000,00 динара 
01 00 Приходи из буџета – 250.000,00 динара. 

Средства су планирана за трошкове исхране, превоза, смештаја у оквиру службених путовања у 
иностранство. Средства су планирана за трошкове службених путовања у иностранство из разлога 
што су поједини запослени у Секретаријату чланови управног и надзорног одбора у ДКМТ и  
другим организацијама, па је потребно обезбедити трошкове за одлазак на седнице датих 
одбора које се одржавају у иностранству;  као и за трошкове путовања  за друге  службенике и 
службенике на положају у Секретаријату у вези обављања делатности из међурегионалне 
сарадње и реализације одобрених пројеката. 

 
 
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ, планирана су средства у износу 1.165.104,98 динара 

15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година 1.165.104,98 динара 

4235 Стручне услуге – планирана су средства у износу од 1.165.104,98 динара,  

15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година – 1.165.104,98 динара 

Средства су планирана за услуге организације саветовања и конференција  у области  регионалног 

развоја и остале стручне услуге.   

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  набавку административног  материјала. 

462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - планирана су средства у износу од  

4.265.000,00 динара  

01 00 Приходи из буџета 4.265.000,00 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  4.265.000,00 динара, и то:  

1. Скупштини европских регија, на име трошкова годишње чланарине за 2019. годину у складу са  

Одлуком Генералне скупштине која се искључиво финансира путем чланарина. Висина чланарине за 

2019. годину у складу са процедурама АЕР-а усвојених од стране  Извршног одбора износи 4.953,00 

евра, односно у динарској противвредности око 605.000,00 динара.  

2. ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса,  Мађарска, на име обезбеђења средстава за 

вршење делатности за период од 01. априла 2019. године до 31. марта 2020. године на  основу Уговора 

о оснивању јавног друштва  ДКМТ где је  превиђено да се делатност друштва  искључиво финансира 
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путем уплата чланарина потписница Уговора. Чланарина за 2019. годину  износи око 30.000,00  евра, 

односно динарска противвредност од 3.660.000,00 динара (1 евро=122,00 динара), као и евентуалне 

курсне разлике. 

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. 

463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ – планирана су средства у износу од  600.000,00 
динара 

 01 00 Приходи из буџета  600.000,00 динара 

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти – планирана су средства у износу од 

600.000,00 динара.   

01 00 Приходи из буџета  600.000,00 динара 

Средства су намењена општини Нови Кнежевац за традиционално отварање границе на 

тромеђи Рабе-Кибекхаза-Бебавека, поводом манифестације  „Дани Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-

Тиса“ која  се традиционално одржава у мају сваке године. 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА, планирана су средства у износу од 185.357,77 динара 

15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година – 185.357,77 динара 

5122 Административна опрема, планирана су средства у износу од 185.357,77 динара 

15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година – 185.357,77 динара 

Средства су планирана за набавку административне опреме. 

 

Укупно за Програмску активност  1001: 6.682.462,75 динара, од тога:  

- 01 00 Приходи из буџета  5.115.000,00 динара 

- 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година 1.567.462,75 динара 

 

ПРОЈЕКАТ 4009 Здравствени туризам-добар туризам:Заједнички  развој медицинског и  здравственог  
туризма у прекограничном реггиону Мађарске и Србије 

            Правни основ: Партнерски споразум о спровођењу пројекта  HEALTH –TOUR, Здравствени 
туризам-добар туризам:Заједнички  развој медицинског и  здравственог  туризма У прекограничном 
реггиону Мађарске и Србије, број пројекта:ХУСРБ/160/31/0084 у оквиру Интеррег –ИПА програма 
прекограничне сарадње Мађарска-Србија потписан  у јулу 2018. године. 

Основни циљ пројекта ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ јесте да се унапреди привреда пограничног 
региона, привлачењем већег броја туриста из околних централноевропских земаља на дужи период 
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боравка, путем заједничког развоја туризма који се заснива на потенцијалима здравственог, 
медицинског и балнеолошког терапеутског туризма у оквиру програмске области Мађарске и Србије.   
Партнер на пројекту је Жупанијско веће Бач Кишкун,Мађарска. 

Буџет: 
Укупан буџет нашег Секретаријата (100%) :  209.197,21 евро 
ИПА буџет нашег секретаријата (85%): 177.817,63 евра 
Учешће секретаријата (15%): 31.379,58 евра 
Рок трајања пројекта: 01.07.2018.-31.12.2019. године. 

411 Општи економски и комерцијални послови       

Средства су планирана за следеће намене: 

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА, планирана су средства у износу од 100.000,00 динара 

4222 Трошкови службених путовања у иностранство – 100.000,00 динара 
01 00 Приходи из буџета – 100.000,00 динара. 

Средства су планирана за трошкове исхране, превоза, смештаја у оквиру службених путовања у 
иностранство. 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - 19.947.419,00 динара.    

01 00 Приходи из буџета – 19.947.419,00 динара  
4234 Услуге информисања -171.875,00 динара 
01 00 Приходи из буџета – 171.875,00 динара 
Средства су планирана за медијску покривеност пројекта путем објаве новинског чланка, 

фото документације и друго. 
 

4235 Стручне услуге, планирана су средства у износу од 19.775.544,00 динара 
01 00 Приходи из буџета – 19.775.544,00 динара 

 
Средства су планирана за услуге за реализацију пројекта:трошкове ангажовања експерта за 
спровођење и финансијско управљање (ПРАГ набавке), услуге израде студије спровођења 
истраживања; организација туристичких догађаја (завршна коференција  и конференција за штампу, 
студијска путовања представника из Србије изван програмског подручја, иностраних новинара у АП 
Војводину, учешће на сајмовима туризма, пројектни састанци, путовања учесника пројекта на догађаје 
у земљи и иностранству, као и путовање за учеснике отварајуће конференције); услуга израде онлајн 
средства комуникације (израда и дизајн интернет сајта и профила на друштвеној мрежи, развој, 
оптимизација и одржавање) и израда плана развоја за једну локацију у Србији.  

         512 МАШИНЕ И ОПРЕМА – 500.000,00 динара 

         01 00 Приходи из буџета – 500.000,00 динара 

Средства су намењена за набавку рачунарске опреме:лаптоп са монитором и прикључном станицом, 
мултифункционални штампач, екстерни хард диск. 

Укупно за Пројекат  4009: 20.547.419,00 динара, од тога:  

- 01 00 Приходи из буџета  20.547.419,00 динара 
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ПРОЈЕКАТ 4010: Летња академија АЕР 2019 

Правни основ: Споразум између Скупштине европских региона и Аутономне покрајине 
Војводине, региона домаћина АЕР Летње академије 2019 потписан  25.09.2018. године. Учесници су 
регије које су чланице Скупштине европских регија. Свака регија, односно учесници сносе трошкове 
учешћа, а домаћин трошкове у износу од 12.000,00 еура.  Очекује се прилив средстава у износу од 
58.000,00 еура. Тема летње академије су млади, и то: млади  и здрав живот, млади и предузетништво 
и млади и култура. Академија ће се одржати од 01.-06.07.2019. године у Новом Саду. 
411 Општи економски и комерцијални послови       

Средства су планирана за следеће намене: 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ, планирана су средства у износу од 50.000,00 динара 

  06 00  Донације од међународних организација – 50.000,00 динара 

4211 Трошкови платног промета  и банкарских услуга, планирана су средства у износу од 

50.000,00 динара 

06 00  Донације од међународних организација – 50.000,00 динара 

Средства су планирана за трошкове платног промета и банкарских услуга. 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 8.210.000,00 динара.    

01 00 Приходи из буџета – 1.500.000,00 динара  
06 00  Донације од међународних организација – 6.710.000,00 динара 

4234 Услуге информисања -2.124.000,00 динара 
06 00  Донације од међународних организација – 2.124.000,00 динара 
Средства су планирана за медијску покривеност пројекта путем објаве новинских чланака, 

фотографија, израда видео материјала, штампе промотивног материјала и друго. 
 

4235 Стручне услуге, планирана су средства у износу од 3.608.000,00 динара 
01 00 Приходи из буџета – 1.500.000,00 динара 

           06 00  Донације од међународних организација – 2.108.000,00 динара 

Средства су планирана за трошкове организације летње академије АЕР 2019 (смештај и превоз 
учесника академије, услуге превођења, разне активности, обилазак предвиђених дестинација  и друге 
услуге) у циљу промоције  и слања позитивне слике   о АП Војводини и Србији. 

            4237 Репрезентација – 2.478.000,00 динара 

            06 00  Донације од међународних организација – 2.478.000,00 динара 

Средства су планирана за трошкове репрезентације (кетеринг  и свечаних вечера) за учеснике 
Академије (око 150 учесника). 

Укупно за Пројекат  4010: 8.260.000,00 динара, од тога:  

- 01 00 Приходи из буџета  1.500.000,00 динара и 

- 06 00  Донације од међународних организација - 6.760.000,00 динара 
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ПРОЈЕКАТ 03018006 „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број SP 520 

Правни основ: Споразум број СП520, стратешки пројекат  у оквиру Interreg-Ipa прекогранични 
програм Румунија - Србија 2014-2020.  

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.  

Главне активности: Реконструкција преводница Клек и Српски Итебеј, изградња бициклистиче 

стазе поред Бегеја, документација у вези измуљења канала Бегеј на српској страни, куповина опреме 

(багера, барже, подводна косачица) и друго.  

Реализација одобреног пројекта је почела 2.8.2017. године, траје 48 месеци, до 02.08.2021. 

године.  

Заједнички партнери из Србије су Покрајински секретаријат за регионални развој, 

међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и ЈВП „Воде Војводине“. 

 
411 Општи економски и комерцијални послови       

Средства су планирана за следеће намене: 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ, планирана су средства у износу од 5.000,00 динара 

  15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година  -– 5.000,00 динара 

4211 Трошкови платног промета  и банкарских услуга, планирана су средства у износу од 

5.000,00 динара 

15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година  -– 5.000,00 динара 

Средства су планирана за трошкове платног промета и банкарских услуга. 

423 - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ, планирана су средства у висини од 3.988.700,00 динара.    

01 00 Приходи из буџета – 3.667.500,00 динара  
15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година  - 321.200,00 динара 
 
4234 Услуге информисања – 328.700,00 динара 
01 00 Приходи из буџета – 328.700,00 динара 

Средства су планирана за услуге: Уређивање и штампање промотивних материјала и медијска 
покривеност  -билборди, плакете, леци, информативне брошуре, УСБ, оловке, фасцикле  и друго.  
 

4235 Стручне услуге, планирана су средства у износу од 3.660.000,00 динара 
01 00 Приходи из буџета – 3.338.800,00 динара 
15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година  - 321.200,00 динара 

 
Средства су планирана за услуге за реализацију пројекта: израда студије  утицаја на саобраћај 

и регулација, курс румунског  језика за припаднике МУП-а Србије, друге услуге. 
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 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 

5114  Пројектно планирање, планирана су средства у износу од 1.250.000,00 динара 
01 00 Приходи из буџета -1.250.000,00 динара 

 
Средства су планирана за израду  пројектне документације зграде граничног прелаза на 

каналу Бегеј код Итебеја. 
 

Укупно за Пројекат  8006: 5.243.700,00 динара, од тога:  

- 01 00 Приходи из буџета  4.917.500,00 динара и 

- 15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година -326.200,00 динара. 
 

 
ПРОЈЕКАТ 8007: УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ПРЕКОГРАНИЧНОЈ ОБЛАСТИ ЦЕНТРАЛНОГ 
ДУНАВА (CENTRAL DANUBE TOUR) 
 
Правни основ: Уговор о субвенцији број:2017ХР-РС24 у оквиру INTERREG-IPA ПРОГРАМА 
ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ ХРВАТСКА – СРБИЈА 2014-2020 од 14.07.2017. године 
 
Пројекат има за циљ да ојача туристички развој кроз развој, управљање и промоцију јединствене 

прекограничне области Централног Дунава, области коју деле два региона - Источна Хрватска и 

Западна Србија, путем интегрисања мултиетничког наслеђа, ресурса природе и културе, као и 

атракција у једну заједничку понуду видљиву на локалном, регионалном и међународном тржишту. 

У оквиру пројекта Централна дунавска тура партнери су из Републике Хрватске: Регионална развојна 

агенција Славоније и Барање д.о.о. за међународну и регионалну сарадњу, Осјечко-барањска 

жупанија и Град Илок, а из Републике Србије Покрајински секретаријат за регионални развој, 

међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Дунавски центар за компетенцију. 

 
Буџет: 
Укупан буџет нашег секретаријата (100%) :  101.744,00 евра  
ИПА буџет нашег секретаријата (85%): 86.482,40 евра 
Учешће секретаријата (15%): 15.261,60 евра 
 
Рок трајања пројекта:15.07.2017.-14.03.2019. године 
411 Општи економски и комерцијални послови 

  421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ, планирана су средства у износу од 5.000,00 динара 

  15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година  -– 5.000,00 динара 

4211 Трошкови платног промета  и банкарских услуга, планирана су средства у износу од 

5.000,00 динара 

15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година  -– 5.000,00 динара 

Средства су планирана за трошкове платног промета и банкарских услуга. 

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА, планирана су средства у износу од 145.625,00 динара 
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4222 Трошкови службених путовања у иностранство – 145.625,00 динара 
01 00 Приходи из буџета – 145.625,00 динара. 

Средства су планирана за трошкове авионске карте, смештаја  и дневница за координатора  пројекта 

за одлазак на сајам туризма у Берлину и 3 дневнице за одлазак у Хрватску и друго. 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ, планирана су средства у износу од  1.131.553,45  динара,  

15 00 Неутрошена средства  донација из ранијих година – 1.131.553,45 динара 

4234 Услуге информисања, планирана су средства у износу од 536.800,00 динара. 

15 00 Неутрошена средства  донација из ранијих година – 536.800,00 динара 

Средства су планирана за објављивање 3  чланка у новинама, набавку фотографија, штампу 
промотивног материјала и друге услуге информисања. 

4235 Стручне услуге, планирана су средства у износу од  594.753,45 динара,  

15 00 Неутрошена средства  донација из ранијих година – 594.753,45 динара 

Средства су планирана за услуге у вези реализације пројекта: организације више догађаја у 
Србији и радионица у Хрватској, као и на Дунаву, завршну конференцију. 

             

Укупно за Пројекат  8007: 1.282.178,45 динара, од тога:  

- Приходи из буџета – 145.625,00 динара 
- 15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година - 1.136.553,45 динара. 

 
 

ПРОЈЕКАТ 8008: COLORFUL COOPERATION (РАЗНОБОЈНА САРАДЊА) 
 
Правни основ: Уговор о Субвенцији за допринос ЕУ број:ХУСРБ/1601/31/0005 у оквиру  INTERREG-IPA 
ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ МАЂАРСКА – СРБИЈА 2014-2020 од јула. 2017. године. 
Основни циљеви пројекта јесу да се смањи периферни карактер пограничне регије и да се обезбеди 

проток информација на „локалном језику”, уз обезбеђивање одговарајуће локалне културне 

инфраструктуре у складу с месним прохтевима. Такође, циљ пројекта јесте да и на мађарској и на 

српској страни у програмима заједнице, које обезбеђују мађарски и српски културни центри, поред 

локалног становништва, учествује што више људи из околних места, како би све више узајамно 

сазнавали о култури и свакодневици једни других. Циљ успостављања културних и туристичких 

центара у Морахалому и на Палићу, јесте да постану важни регионални центри културе који за 

потребе локалних и регионалних актера сакупљају и прослеђују информације из области културе, као 

и из области привреде. 

У оквиру пројекта Разнобојна сарадња партнери из Мађарске су: Еврорегионална агенција за развој 

ДКМТ доо, Фондација један за другог – Морахалом, а из Србије: Покрајински секретаријат за 

регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Град Нови Сад и Град Суботица.  

 
Пројектна активност: Изградња туристичко-културног центра на Палићу, повећање видљивости целог 
прекограничног програма Мађарска-Србија, закуп медијског простора, ангажовање новинара који 
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прате пројектна дешавања на српској страни, оснивање 4 културне станице у месним заједницама у 
Новом Саду 
 
Буџет: 
Укупан буџет нашег Секретаријата (100%) :  282.633,00 евра 
ИПА буџет нашег секретаријата (85%): 240.238,05 евра 
Учешће секретаријата (15%): 42.394,95 евра 
 
Почетак пројекта: 01.06.2017. године 
Завршетак пројекта: 31.05.2020. године 
Трајање пројекта: 36 месеци 
 
411 Општи економски и комерцијални послови     

    421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ, планирана су средства у износу од 33.000,00 динара 

  15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година  -– 30.000,00 динара 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 3.000,00 динара 

4211 Трошкови платног промета  и банкарских услуга, планирана су средства у износу од 

33.000,00 динара 

15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година  -– 30.000,00 динара 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 3.000,00 динара 

Средства су планирана за трошкове платног промета и банкарских услуга. 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ, планирана су средства у износу од  10.341.348,00  динара,  

01 00 Приходи из буџета – 5.636.764,00 динара 

15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година  -– 4.215.252,00 динара 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 489.332,00 динара 

4234 Услуге информисања, планирана су средства у износу од 7.641.348,00 динара  

01 00 Приходи из буџета – 2.936.764,00 динара 

15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година  -– 4.215.252,00 динара 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 489.332,00 динара 

Средства су планирана  за услуге – објављивање чланака у новинама, емитовање радио 
спотова на различитим каналима, рад новинарске агенције и друге услуге. 

4235 Стручне услуге, планирана су средства у износу од  2.700.000,00  динара,  

01 00 Приходи из буџета, планирана су средства у износу од 2.700.000,00 динара 

Средства су планирана за услуге у вези реализације пројекта: израда сервиса који се односи 
на  развој мобилних апликација, креирање web hostinga и веб  странице заједничке новинске 
агенције, услуге организације конференција за штампу, организације пројектних састанака и 
друге услуге. 
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Укупно за Пројекат  8008: 10.374.348,00 динара из: 

- 01 00 Приходи из буџета 5.636.764,00 динара 

- 15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година  -– 4.245.252,00 динара 
- 56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 492.332,00 динара 

 

Укупно за Програм 0301 Координација и спровођење  политике  у области спољних послова: 
52.390.108,20 динара, од тога: 

- 01 00 Приходи из буџета -  37.862.308,00 динара 

- 06 00  Донације од међународних организација - 6.760.000,00 динара 

- 15 00  Неутрошена средства донација из ранијих година  -– 7.275.468,20 динара 
- 56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 492.332,00 динара 

 

ПРОГРАМ  0601: ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ  СРБИЈЕ ЕУ                                 

Циљ програма је  подизање  подршке грађана  АП Војводине у процесу европских интеграција и 

познавање  институција ЕУ. 

ПА 06011001 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    2.700.000,00 динара 

01 00 Приходи из  буџета – 2.700.000,00 динара 

4234 Услуге информисања – 1.500.000,00 динара  

Средства су планирана за услуге   продукције  телевизијских емисија у трајању до 15 минута, 
које ће имати за тему активности Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионални 
развој и локалну самоуправу  а реализоваће се током 2019. године. 

4235 Стручне услуге,      планирана су средства у износу од      1.200.000,00 динара     

Средства су планирана за услуге истраживање јавног мњења о положају Војводине  у процесу ЕУ и 

друге теме.  

Укупно за активност 06011001: 2.700.000,00 динара. 
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ПА 06011002: 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 на тему ЕУ, 

као и објављивање публикација. 

411 Општи економски и комерцијални послови 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ,    планирана су средства у износу од   2.000.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета – 2.000.000,00 динара 

              4234 Услуге информисања, планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара 

Средства су намењена за услуге информисања  о активностима Секретаријата, услуге продукције, 

односно снимање документарног филма или спотова у вези  пројеката који се реализују у 

Секретаријату и друге услуге.   

Укупно за Програмску активност 06011002: 2.000.000,00 динара 

 

Програмска активност 1003: Подршка раду Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине 

Војводине 

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 128.673.460,78 

динара  

01 00 Приходи из буџета                                   128.673.460,78 динара 

          4651 Остале текуће дотације и трансфери -  125.228.555,32 динара 

Средства су  планирана за обављање основне делатности Фонда „Европски послови“ АП Војводине, 

као и предфинансирања и суфинансирања пројеката у 2019. години   који су одобрени за 

финансирање из ЕУ средстава, у оквиру ЕУ програма, а односе се на следеће пројекте:  

- Експлоатација различитих извора енергије за зелену производњу енергије – XDEGREE у износу 
од 2.779.774,88 динара  

- Виртуални и културни туризам – ViC TOUR у износу од 96.422,70 динара  
- Луке као покретачки механизам предузетништва – PoWER у износу од 3.099.178,20 динара  
- Пољопривредне иновације ка расту и запошљавању у прекограничном подручју AGRINO – у 

износу од 923.098,36 динара 
- Конкурентна одрживост пољопривредних предузећа путем развијања нових производа са 

додатном вредношћу заснованом на садњи неинвазивних биљних врста CORNOCOPIA  – у 
износу од 486.249,30 динара 
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- Киштелек-Кањижа допунски туристички развој који се заснива на природним ресурсима као 
међусобно повезаним различитим елементима регионалног туристичког система OASIS – у 
износу од 3.762.537,34 динара 
Укупна планирана средства за све пројекте износе  11.147.260,78  динара. 

Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) обухватају трошкове зарада за 26 запослених на 
неодређено време и 6 запослених на одређено време и прописаних додатака за трошкове 
условљене радом и боравком у иностранству, сходно Закону о спољним пословима Републике 
Србије, за два представника АП Војводине у оквиру Мисије Републике Србије при Европској унији у 
Бриселу, сходно закључку Покрајинске владе АП Војводине, број 93-31/2016 od 26.10.2016. године и 
93-31/2016 од 07.12.2016. године као и сагласно са осталом позитивном законском регулативом 
Републике Србије која дефинише ову област. 
Средства су планирана  тако да омогуће несметано пословање Фонда, Представништва АП Војводине 

у оквиру Мисије Републике Србије при Европској унији у Бриселу, реализацију за шесту и седму 

генерацију полазника Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ 

фондове“ и организације стручне праксе за полазнике Специјалистичког програма, као редовну 

програмску активност Фонда; имплементацију пројеката, као и  реализацију свих пројектних 

активности у складу са приоритетима покрајинске администрације. 

 4652 Остале капиталне дотације и трансфери – 3.444.905,46 динара 

Средства су планирана за набавку опреме.  

Укупно за Програмску активност 1003: 128.673.460,78 динара. 

 

Укупно за Програм 0601 Подршка приступању Србије ЕУ: 133.373.460,78 динара, од тога: 

- 01 00 Приходи из буџета -  133.373.460,78  динара 

 

ПРОГРАМ 0608: 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. 

 

ПА 06081002: Подршка уређењу система локалне самоуправе 

ФУНКЦИЈА 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти 

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 и друго. 

Средства су планирана за следеће намене: 

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, планирана су средства у износу од 

2.000.000,00 динара 
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4819 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   за пројекте који доприносе  

сарадњи јавног и цивилног сектора и активно укључивање цивилног сектора у реализацији акционих 

планова везаних за стратешке планове развоја јединица локалних самоуправа  и друго. Средства ће 

се доделити путем јавног конкурса.  

Мере и активности, које се спроводе у оквиру пројекта морају се реализовати на територији 
АП Војводине, а требале би да допринесу:  

 

- подстицању дијалога и дебата о процесу стратешког развоја ЈЛС (организација јавних 

расправа, панел дискусија, фокус група, везаних за теме које се тичу локалног 

економског развоја на територији ЈЛС); 

- подстицање повезивања људи са територије ЈЛС ради размене мишљења о 

актуелним темама и дефинисању заједничких приоритета са циљем покретања 

иницијатива везаних за локални економски развој и друге активности. 

 

Укупно за Програмску активност 1002: 2.000.000,00 динара  

 

ПА: 06081003 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: 

463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ – 9.900.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета – 9.900.000,00 динара 

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти – 5.000.000,00 динара  

Средства су планирана као подршка јединицама локалне самоуправе за унапређење израде 

и  спровођење  ефикасних  регионалних и  локалних јавних политика. Средства ће се доделити путем 

јавног конкурса. 

*Акционим планом за реализацију  приоритета  Програма развоја АП Војводине 2014-2020, 

Мера 4.2. Афирмација  стратешког планирања развоја предвиђен  је пројекат  Унапређење  израде  

и спровођења ефикасних локалних и регионалних јавних политика  у циљу унапређења  

институционалних и административних капацитета  на регионалном  и локалном нивоу за  

делотворно, ефикасно и усклађено планирање, спровођење и праћење стратешких и оперативних 

планова. 
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4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти  –  4.900.000,00 динара  

Циљ је да све јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине имају усвојене 

стратешке планове, секторске стратегије, као и израђене и ревидиране акционе планове. Средства су 

планирана као подршка јединицама локалне самоуправе за спровођење  ефикасних  регионалних и  

локалних јавних политика. Средства ће се доделити путем јавног конкурса.  

Активности које ће се  финансирати: 
 

 Дефинисање новог или ревизија постојећег  стратешког плана развоја јединице 
локалне самоуправе на територији АП Војводине  

 Израда секторских стратегија које су у складу са актуелним стратешким планом 
развоја јединице локалне самоуправе (услов да је актуелним стратешким планом 
развоја јединице локалне самоуправе  овај сектор дефинисан као приоритетан) 

 Израда акционих планова за 2019.годину и даље  у складу са актуелним стратешким 
планом развоја јединице локалне самоуправе.  

 

Укупно за ПА 0608 1003: 9.900.000,00 динара  

Програмска активност 1007: Администрација и управљање 

У оквиру програмске активности Администрација и управљање планирана су средства за обезбеђење 
ефикасног и усклађеног рада  свих унутрашњих јединица у Секретаријату. 

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

      411 – ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ), планирана су средства у износу 

од 48.313.562,67 динара 

     4111 Плате, додаци и накнаде запослених планирани су у износу од 48.313.562,67 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 постојећем броју  запослених и приливу нових запослених према 

основицама за обрачун и исплату плата индексираним  у складу са прописаним фискалним 

правилима. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 

самоуправу планирао је масу средстава за плате у складу са Кадровским  планом за 2019. годину  на 

основу укупног броја запослених и то: 

- за 2 изабрана лица  
- за 4 постављена лица- службеници на положају- на неодређено време 
- за 33 запослених на неодређено време и 
- за 1 запосленог коме мирује радни однос, као и 
- за 8  запослених на одређено време због повећаног обима посла. 

 
 У  маси средстава за плате налазе се и законски  додаци (прековремени рад) настали из уштеде код 

боловања. Прековремени рад се исплаћује  у складу са законским прописима. 

412 – СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА, планирана су средства у износу од 

8.285.776,00 динара 
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     4121 –Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, планирана су средства у износу од 

5.797.627,52 динарa 

     4122 – Допринос за здравствено осигурање, планирана су средства у износу од 2.488.148,48 

динара 

413 - НАКНАДЕ У НАТУРИ, планирана су средства у износу од 476.916,75 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 

44. Колективног уговора за органе АП Војводине и за исплату  новчане честитке  за децу запослених 

узраста  до 15. година, члан 49. Колективног уговора.  

414 - СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА, планирана су средстава у износу од 600.000,00 

динара.  

    4141 - Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова (боловање преко 

30 дана), планирана су средства у износу од 200.000,00 динара 

    4143 - Отпремнине и помоћи - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.  

Средства су планирана за исплату помоћи  у случају смрти  запосленог или члана  уже породице и 

друго. 

    4144 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, планирана су 

средства у висини од  200.000,00 динара.  

    Ова средства су планирана за исплату солидарне помоћи у медицинском лечењу запосленог или 

члана уже породице, као и остале помоћи  сходно члану 51. и 52. Kолективног уговора за органе  АП 

Војводине. 

415 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, планирана су средства у висини од 1.864.860,53 

динар.  

    4151 - накнаде трошкова за запослене, исплата у готовини за превоз радника на посао и са 

посла планирана су у износу од 1.864.860,53 динара.  

         Средства су планирана за накнаде трошкова у складу са чланом 44. и 45.  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 62.000,00 динара. 

     4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су средства у висини од 

62.000,00 динара.  

Средства су планирана за исплату јубиларних награда за 1 запосленог  који ће стећи право на исту у 

2019. години и за остале посебне расходе у складу са чланом  56. Колективног уговора за органе АП 

Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 58/2018).   
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421 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ, планирана су средства у висини од 905.000,00 динара 

     4211 - трошкови платног промета и банкарских услуга, планирана су средства у висини од  

25.000,00 динара 

     4214 - услуге комуникација, средства су планирана у висини од 180.000,00 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 и 

остале услуге комуникација).  

4216 Закуп имовине и опреме, планирана су средства у износу од 700.000,00 динара 

Средства су планирана за трошкове закупа простора и опреме с циљем реализације активности 

Секретаријата. 

422 – ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА, планирана су средства у висини од 200.000,00 динара. 

     4221 - трошкови службених путовања у земљи, планирана су средства  у износу од 200.000,00 

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 43.   Kолективног уговора за органе  АП Војводине,  чланом 5. Закона о раду, Уредбом о 

накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл. гл. РС“, број:98/2007-

пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015) и Покрајинском уредбом  о платама, накнади трошкова, 

отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима АП Војводине („Сл. 

лист АПВ“, број: 35/2012, 9/2013, 40/2014, 1/2015,  44/2015, 61/2016, 30/2017 и 26/2018). 

423 - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ, планирана су средства у висини од 6.244.637,92 динара.  

4231 Административне услуге, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара; средства 

су планирана за услуге превођења и друге услуге. 

  4232 Компјутерске услуге, планирана су средства у износу од 10.000,00 динара. Средства су 

планирана за  одржавање и надоградњу веб портала и остале компјутерске услуге. 

4233 Услуге образовања и усавршавања запослених, планирана су средства у износу од 

200.000,00 динара.  

       Ова средства су планирана за образовање и усавршавање запослених, за котизације за семинаре, 

стручна саветовања, 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 и Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. 

гласник РС“, број:21/2016 и 113/2017).          

     4234 - услуге информисања планиране су у износу 1.900.000,00 динара. 

       Средства су планирана за услуге информисања јавности и односи са јавношћу, објављивања 

огласа, штампе разног материјала и друго, услуге рекламе и пропаганде, медијске услуге, израду 

промотивне брошуре о  раду Секретаријата и друге услуге. 
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      4235 - стручне услуге планиране су у износу  од 3.179.637,92 динара.  

     Средства су планирана за исплату по основу уговора о привременим и повременим 

пословима, уговора о делу  и друге стручне услуге. Део средстава је планиран и за остале стручне 

услуге које су потребне ради реализације активности Секретаријата, као и  за услуге дизајна и израде 

идејног решења штанда Покрајинског  секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу 

и локалну самоуправу на Пољопривредном сајму који се одржава у Новом Саду.  

Правни основ садржан у члану 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи. 

4237 Репрезентација, планирана су средства у износу од  750.000,00 динара 

Средства су планирана за трошкове репрезентације, део за кетеринг и ручкове делегација које  су 

гости АПВ, односно Секретаријата. Део средстава је планиран и за набавку протоколарних поклона.  

4239 Остале опште услуге, планирана су средства у износу од 5.000,00 динара. 

Средства су планирана за остале опште услуге. 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ, планирана су средства у износу  од 18.000,00 динара 

4252 Текуће поправке и одржавање опреме, планирана су средства у износу од 18.000,00 

динара 

Средства су планирана за одржавање административне опреме, редован сервис РИКОХ 

апарата. 

426 МАТЕРИЈАЛ, планирана су средства у износу од 350.000,00 динара 

4263 Материјал за образовање и усавршавање запослених, планирана су средства у износу 

од 350.000,00 динара 

Средства ће се користити за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених и то: 

«Параграф нет», Саветник-часопис за буџетски систем, и друга повремена литература, као  и дневних 

новина  и литературе за образовање запослених, као и материјала за образовање. 

              465  ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ, планирана су средства у износу од 5.596.178,36 динара 

             4651 Остале текуће дотације и трансфери, планирана су средства у износу од 5.596.178,36 

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, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ, планирана су средства у висини 

од 40.000,00 динара.  

4821  Остали порези, планирана су средства у висини од 4.000,00 динара.                                                                                      

4822  Обавезне таксе, планирана су средства у висини од 6.000,00 динара. 
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4823 Новчане казне, пенали и камате, планирана су средства у висини од 30.000,00 динара. 

483  НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕРЕШЕЊУ 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.    

Укупно за Програмску активност 1007: 73.006.932,23 динара. 

 

ПРОЈЕКАТ 06085008 Софтвер за интегрисано управљање  развојем јединица локалних  самоуправа 

на   територији АП Војводине 

Циљ пројекта је ефикасно и  брзо управљање пројектима како би аплицирање  за средства  и 

представљање пројеката потенцијалним донаторима било што једноставније, а истовремено и 

квалитетније.  Овим пројектом су у свих 45 општина и градова имплементиране апликације софтвера, 

као и у покрајинским секретаријатима и Развојној агенцији Војводине.  

411 Општи економски и комерцијални послови 

515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, планирана су средства у износу од 17.000.000,00 динара. 
 
01 00 Приходи из буџета, планирана су средства у износу од 17.000.000,00 динара. 
5151 нематеријална имовина, планирана су средства у износу од 17.000.000,00 динара. 
 
У оквиру пројекта планирана су средства за набавку лиценце, као и обука запослених у јлс за рад у 

апликацији чиме се  јединицама локалних самоуправа и покрајинским секретаријатима  олакшава 

праћење реализовања пројеката а тиме и  побољшање услова  за унапређење ефикасности рада. 

Средства ће се доделити у складу са Законом о јавним набавкама. 

Укупно за пројекат 5008: 17.000.000,00 динара  

 

Укупно за Програм 0608 Систем локалне самоуправе: 101.906.932,23 динара, од тога: 

01 00 Приходи из буџета – 101.906.932,23  динара. 

 

ПРОГРАМ  1505: 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 1001  Стручна, финансијска  и административна подршка мерама и 

пројектима у области регионалног развоја 
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Путем ове програмске активности, Секретаријат 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 2014-2020. 

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.   

411 Општи економски и комерцијални послови 

463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ – 24.257.298,99 динара 

01 00 Приходи из буџета – 24.257.298,99 динара 

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти – 24.257.298,99 динара  

Циљ је регионални развој политике планирања и координације свих нивоа власти  и јачање 

институционалног оквира за спровођење регионалне политике.  

 Средстава су намењена за: 

 суфинансирање  учешћа јединица локалних самоуправа у реализацији  пројеката од 

стратешког значаја  за локални и регионални разво 

 израду пројектно-техничке документације за индустријске зоне и  

 израду студије изводљивости за пројекте.  

Средства ће се доделити путем јавног конкурса. 

 

515  НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара 

   5151 Нематеријална имовина, планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара 

   01 00 Приходи из буџета  5.000.000,00 динара 

Средства су планирана за набавку софтвера  за едукацију  и промоцију  пословних и 

инвестиционих идеја, а доделиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 

Укупно за Програмску активност 1001: 29.257.298.99 динара 

 

ПА 15051020 Подршка раду Развојне агенције Војводине 

Функционална класификација 411 Општи економски  и комерцијални послови  

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ, средства су планирана у износу од 125.000.000,00 динара  

01 00 Приходи из буџета – 105.000.000,00 динара 
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07 00 Трансфери од других нивоа власти – 20.000.000,00 динара 

4249 Остале специјализоване услуге, средства су планирана у износу од 125.000.000,00 динара 

             01 00 Приходи из буџета   105.000.000,00 динара 

 Одлуком о оснивању  Развојне агенције  Војводине  („Сл. лист АПВ“, бр. 10/2017) основана је 

РАВ као друштво са ограниченом одговорношћу (у даљем тексту: РАВ) ради давања подршке за 

спровођење развојне политике, пољопривредне политике и политике руралног развоја, као и других 

јавних политика у складу са законом, ради бржег економског развоја Аутономне покрајине 

Војводине.  

РАВ ће  своје активности усмерити на успостављање интерног система функционисања, 

израду процедура рада и протока документације, израду предлога мера за развој појединачних 

сектора, израду мера за финансијску подршку, брендирање и промоцију РАВ-а домаћој и страној 

јавности.  

Средства ће се користити за реализацију активности предвиђених  Покрајинском 

скупштинском одлуком о оснивању Развојне агенције Војводине, а део средстава за заједничке 

наступе покрајинске владе, 8 градова са територије АП Војводине, 2 општине  и РАВ на 

међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера у складу са Споразумом о  

сарадњи између Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе и осам градова  са територије 

АП Војводине и Развојне Агенције Војводине. 

07 00 Трансфери од других нивоа власти – 20.000.000,00 динара 

Средства ће се користити у складу са Споразумом о  сарадњи између Аутономне покрајине 

Војводине, Покрајинске владе и осам градова  са територије АП Војводине и Развојне Агенције 

Војводине у вези заједничког наступа на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог 

карактера. 

Потписници споразума се обавезују  да током календарске године заједнички наступају на 

међународним   сајамским манифестацијама од значаја за презентовање привредног потенцијала АП 

Војводине и привлачење инвестиција, а према Годишњем  календару манифестација. 

Укупно за Програмску активност 4019: 125.000.000,00 динара 

Укупно за Програм 1505 Регионални развој: 154.257.298,99 динара, од тога: 

- 01 00 Приходи из буџета – 134.257.298,99 динара и 

- 07 00 Трансфери од других нивоа власти – 20.000.000,00 динара. 

__________________________________________________________________________________ 

Извори финансирања за главу 11 00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу 
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 01 00 Приходи из буџета     407.400.000,00 динара 

 06 00 Донације од међународних организација                           6.760.000,00 динара 

 07 00 Трансфери од других нивоа власти                                       20.000.000,00 динара 

              15 00 Неутрошена средства  донација  из ранијих година           7.275.468,20 динара 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ             492.332,00 динара                        

Свега за главу 11 00 – Покрајински секретаријат за регионални развој,  
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу             441.927.800,20 динара 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

ГЛАВА 11 01  БУЏЕТСКИ ФОНД за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине 
Војводине 
 
Програм 1505 Регионални развој 
Покрајинска влада је на  71. седници одржаној 30. маја 2017. године  донела Одлуку о образовању 
Буџетског фонда  за спровођење мера  развојне политике Аутономне покрајине Војводине број: 025-
24/2017,  објављену у Службеном листу АП Војводине у броју 26/2017 од 30.05.2017. године. 

ПА 15051021 Подстицаји за мере  бржег привредног развоја Војводине 

454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА,  планирана су средства у износу од 350.000.000,00 
динара 

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови 

4541 Текуће субвенције приватним предузећима, планирана су средства у износу од 150.000.000,00 
динара 

01 00  Приходи из буџета, планирана су средства у износу од 150.000.000,00 динара 

Одлуком о образовању  Буџетског  фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне 
покрајине  Војводине образован је буџетски фонд као индиректни корисник  буџетских средстава у 
циљу реализације мера  креираних  уз подршку Развојне агенције Војводине, а која се спроводи 
путем  финансијских подстицаја привредним субјектима, а нарочито микро, малим и средњим 
предузећима и задругама  у јавном поступку, према унапред утврђеним критеријумима, мерилима и 
другим условима специфичним за појединачне мере у зависности од циља који је постављен, 
односно који реализацијом треба остварити. 
Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење 
мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број: 42/2017 од 20. 
септембра 2017. године) утврђени су услови и начин доделе средстава из Буџетског фонда за 
спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Буџетски 
фонд) и праћење и контрола реализације пројеката за које су додељена средства. 

Средства из Буџетског фонда додељиваће се за пројекте који се реализују на територији Аутономне 
покрајине Војводине.  

Корисници подстицајних средстава су мала, средња и велика привредна друштва, у складу с 
прописима којима се уређује додела државне помоћи.  
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Подстицајна средства намењена су за подршку реализације инвестиционих пројеката, и то: доделом 
бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних с реализацијом инвестиционих 
пројеката; 

 
4542 Капиталне субвенције приватним предузећима, планирана су средства у износу од 
200.000.000,00 динара 
Подстицајна средства намењена су за подршку реализације инвестиционих пројеката доделом 
бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава повезане с реализацијом 
инвестиционих пројеката. 

Укупно за Програмску активност 1505 1101: 350.000.000,00 динара 

 

Укупно за Програм 1505 Регионални развој: 350.000.000,00 динара 

________________________________________________________________________________ 

Извори финансирања за Главу 11 01 – Буџетски фонд  за спровођење мера  развојне политике 
Аутономне покрајине Војводине 
 01 00 Приходи из буџета                          350.000.000,00 динара 
 ____________________________________________________________________________ 
Свега за главу 11 01 – Буџетски фонд  за спровођење мера  развојне 
 политике Аутономне покрајине Војводине            350.000.000,00 динара 
__________________________________________________________________________________ 
  
Извори финансирања за раздео 11 

 
01 00 Приходи из буџета     757.400.000,00 динара 

 06 00 Донације од међународних организација                           6.760.000,00 динара 

 07 00 Трансфери од других нивоа власти                                       20.000.000,00 динара 

              15 00 Неутрошена средства  донација  из ранијих година           7.275.468,20 динара 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ            492.332,00динара                       
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11                            791.927.800,20 динара 

____________________________________________________________________ 
 

Обрађивач предмета:  Покрајински секретар 

Љиља Болтић, начелник  Огњен Бјелић 

   

Лице које контролише:  ____________________________ 
Небојша Дракулић,  
 вд помоћник 

  

   

Лице које одобрава:   
Небојша Војновић,  
вд подсекретар 

  

   

 

 


