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Акциони план за реализацију приоритета
Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године
Координатори

Координатор: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Покрајински секретар Бранислав Бугарски
Весна Пиперски Туцаков
Александар Радоњић
Роланд Кокаи
Покрајински секретаријати/институције који су припремали документе

Покрајински секретаријат за финансије
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
Покрајински секратаријат за здравство, социјалну политику и демографију
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Регионална развојна агенција Бачка
Регионална развојна агенција Срем
Регионални центар за друштвено-економски развој – Банат
Фонд „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине
ЈВП „Воде Војводине“
Фонд за подршку инвестиција у АП Војводини - ВИП фонд, у име пословних инкубатора Нови Сад,
Зрењанин и Суботица
Фонд за подршку инвестиција у АП Војводини - ВИП фонд
Завод за урбанизам
ЈП „Војводинашуме“
Покрајински фонд за развој пољопривреде
Гаранцијски фонд АП Војводине
Развојни фонд АП Војводине
Фонд за капитална улагања АП Војводине
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Акциони план за реализацију приоритета Програма развоја
АП Војводине 2014-2020. године

Програма развоја Аутономне Покрајине Војводине за период 2014–2020. представља развојни
документ АП Војводине у области регионалног развоја, који на целовит начин дефинише
приоритете АП Војводине у наредних седам година.
Елементи Програма развоја АП Војводине 2014-2020.
Социо-економска анализа
ЦЕСС/АРРР АПВ
SWOT анализа
Усклађени са
Нацртом
Националног плана
РР (RegPol)

Приоритети, мере, индикативне
активности

Влада АП Војводине
Регионалне развојне
агенције

Акциони план

‐ Демографија
‐ Тржиште рада
‐ Привредна развијеност АП
Војводине
‐ Стране директне инвестиције
‐ Спољна трговина
‐ Сектор малих и средњих предузећа
и предузетништво
‐ Пољопривреда
‐ Туризам
‐ Привредна и пословна
инфраструктура
‐ Просторни развој и заштита
животне средине

Интегрални део Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године представљају приоритети и
мере развојне политике АП Војводине, чије испуњење за циљ има смањење регионалних
диспаритета у АП Војводини у економској, социјалној и еколошкој димензији.
Сходно наведеном, приоритети су формулисани као:
Приоритет 1: РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА,
Приоритет 2: РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И РАД,
Приоритет 3: ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ,
Приоритет 4: РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ.
На основу дефинисаних приоритета и мера, покрајински секретаријати Владе АП Војводине,
регионалне развојне агенције Срем, Банат и Бачка, као и релевантне институције Владе АП
Војводине, предложили су пројекте који су садржани у Акционом плану за реализацију
приоритета из Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године.
Акционим планом се дефинишу пројекти, надлежности, рокови и финансијски оквир дефинисаних
пројеката. Реализација пројеката дефинисаних у Акционом плану има за циљ да смањи постојеће
регионалне диспаритете на покрајинском нивоу, стога је њихово адекватно планирање,
спровођење и евалуација од пресудне важности за реализацију самог Програма развоја АП
Војводине 2014-2020 и доприноси реализацији њеног основног циља.
Акциони план је иницијално дефинисан за временски оквир 2014-2017. године и представља
матрицу приоритетних предлога пројеката са активностима, роковима и буџетима
предложеним од старне надлежних институција.
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Програм развоја АП Војводине 2014–2020. Приоритети и мере
ПРИОРИТЕТИ
1. ПРИОРИТЕТ
РАЗВОЈ ЉУДСКИХ
РЕСУРСА

2. ПРИОРИТЕТ

РАЗВОЈ
ИНФРАСТРУКТУРЕ И
УСЛОВА ЗА
ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД

3. ПРИОРИТЕТ
ОДРЖИВИ
ПРИВРЕДНИ РАСТ

4. ПРИОРИТЕТ
РАЗВОЈ
ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

*

МЕРЕ
1.1. Подстицање новог запошљавања лица која су скоро остала без запослења;
1.2. Повећање запошљивости незапослених лица и посебно угрожених категорија на
тржишту рада (особе са инвалидитетом, дугорочно незапослени, Роми, млади,
високошколованих, младих, талентованих лица...);
1.3. Унапређење запошљивости радног контигента кроз унапређење стручности
модернизацијом система образовања и обуке;
1.4. Образовање сеоског становништва.
2.1. Обезбеђење услова за динамичан раст инвестиционе активности у циљу повећања
запослености;
2.2. Побољшање квалитета живота на селу у циљу заустављања трендова депопулације
и повећања запослености;
2.3. Унапређење животног стандарда кроз једнак приступ социјалним услугама,
обезбеђење пуне друштвене укључености и партиципативности свих грађана;
2.4. Унапређење културних и спортских садржаја у локалним самоуправама у циљу
повећања животног стандарда становништва и њихове атрактивности, посебно за
младе.
2.4.1. Унапређење спортских садржаја и садржаја за младе у локалним
самоуправама у циљу повећања животног стандарда становништва и њихове
атрактивности, посебно за младе
Креирање и спровођење спортских и омладинских политика у циљу унапређења
јавног здравља и квалитета живота, посебно младих
Јавно здравље, здрави стилови живота и слободно време, посебно младих
2.5. Успостављање интегралног планирања и коришћења водних ресурса, каналске
мреже и подсистема;
2.6. Изградња водоводне инфраструктуре у циљу подизања животног стандарда
становништва и заштите животне средине;
2.7. Развој информационо-комуникационих технологија;
2.8. Унапређење и управљање животном средином;
2.9. Унапређење заштите становништва у кризним ситуацијама у циљу подизања
квалитета живота грађана и имиџа региона;
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу развоја
полицентричне структуре.
3.1. Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и малих и
средњих предузећа;
3.2. Очување постојећег нивоа запослености;
3.3. Унапређење сарадње и повезивања/кластери;
3.4.Повећање запослености кроз развој и интензивирање руралне економске делатности
са фокусом на пољопривредну производњу и агроиндустрију;
3.5. Повећање запослености кроз развој непољопривредних делатности на селу;
3.6. Смањење незапослености кроз развој и промоцију туризма, посебно у руралним
подручјима;
3.7. Повећање одрживог енергетског развоја кроз повећање коришћења обновљивих
извора енергије.
4.1. Развој институционалног оквира у циљу смањења регионалних разлика;
4.2. Афирмација стратешког планирања развоја;
4.3. Ефикасније коришћење постојећих ресурса у циљу равномерног регионалног
развоја.

Енергетска политика Републике Србије се разрађује и спроводи Стратегијом развоја енергетике Републике Србије и
Програмом остваривања Стратегије. На основу Закона о енергетици део Програма за територију аутономне
покрајине израђује надлежни орган аутономне покрајине. Пошто се ускоро очекује усвајање Нацрта Стратегије
развоја енергетике Републике Србије до 2025.године, треба да се сачека тај главни документ на основу чега би се
израдио део Програма за АП Војводину, а после тога акциони план којим ће се ближе утврдити развојни циљеви и
мере за остваривање Програма развоја енергетског система.
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Акциони План Програма развоја АП Војводине 2014 - 2020
I Приоритет РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
1.1 Мера Подстицање новог запошљавања лица која су скоро остала без запослења
Програм/пројекат
Субвенција послодавцима за отварање
нових радних места и субвенција
незапосленим лицима за
самозапошљавање
Средства за суфинансирање прогама и
мера активне политике запошљавања
(стручна пракса, приправници, обуке у
професионалним и радним вештинама и
јавни радови)
Спортски таленти АПВ

Трајање
пројекта/програ
ма
2014 - 20017

2014 - 2017

2013-2015

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова, Локалне
самоуправе
Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова, Локалне
самоуправе

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова
Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

Покрајински секретаријат за спорт
и омладину

Покрајински секретаријат
за спорт и омладину

Укупно потребна
средства

Средства из буџета
АП Војводине
300.000.000,00 РСД
x 4 године
162.000.000,00 РСД
x 4 године

39.000.000,00 РСД

39.000.000,00 РСД

1.2 Мера Повећање запошљивости незапослених лица и посебно угрожених категорија на тржишту рада (особе са нвалидитетом,дугорочно незапослени,Роми, млади,
високошколованих, младих, талентованих лица...)
Програм/пројекат
Афирмација образовања одраслих на
територији АПВ

Економско оснаживање жена на
територији АПВ

Трајање
пројекта/програ
ма
2014-2017

2015 -2017

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Средства из буџета
АП Војводине

ПСОУНЗ, ПС за привреду,
запошљавање и равноправност
полова, ПС за здравство, социјалну
политику и демографију, локалне
самоуправе, едукативни центри,
Национална служба за
запошљавање
Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова,
Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство, Покрајински завод за
равноправност полова и
Покрајински фонд за развој
пољопривреде

ПСОУНЗ, ПС за
привреду, запошљавање и
равноправност полова

12.500.000,00 РСД

Буџет АПВ 6.500.000,00
РСД

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

287.500.000 РСД

61.500.000 РСД
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Школа за пословну стандардизацију и
сертификацију

36 месеци 20152017

БСЦ центар, ФТН и Покрајински
секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност
полова

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

75.000.000 РСД

37.500.000 РСД

Пилот пројекат "Подизање иновативне
способности МСП"

24 месеца

БСЦ центар, Универзитет у Новом
Саду

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

50.000.000 РСД

25.000.000 РСД

1.3 Мера Унапређење запошљивости радног контигената кроз унапређење стручности модернизацијом система образовања и обуке
Програм/пројекат
Усаглашавање образовања са потребама
тржишта рада

Трајање
пројекта/програ
ма
2014-2017

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Средства из буџета
АП Војводине

Покрајински секретаријат за
образовање, управу и националне
заједнице; Покрајински
секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност
полова; Национална служба за
запошљавање; Отворени
универзитет у Суботици;
ПСОУНЗ

ПСОУНЗ, ПС за
привреду, запошљавање и
равноправност полова

6.300.000,00 РСД

3.300.000,00 РСД

ПСОУНЗ

65.112.453,00 РСД

35.300.000,00 РСД

1.135.000.000,00
РСД

309.500.000,00 РСД

Увођење двојезичне наставе на српском и
енглеском језику у установама
образовања и васпитања на триторији АП
Војводине
Модернизација образовнo - васпитног
рада у АПВ

2014-2017

2014-2017

ПСОУНЗ, ПС за спорт и омладину
и др. ПС, школе, локалне
самоуправе, удружења, невладине
организације и др.

ПСОУНЗ

Регресирање превоза студената на
територији АП Војводине

2014/2015

Покрајински секретаријат за науку
и технолошки развој

Камп за младе таленте из области
природно-математичких наука Војводине

2015-2017

Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова,
Покрајински секретаријат за
образовање, управу и националне
заједнице, Покрајински
секретаријат за науку и
технолошки раѕвој, факултети,
школе

Покрајински секретаријат
за науку и технолошки
развој
Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

40.000.000 РСД
172.074.900 РСД
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1.4 Мера Образовање сеоског становништва
Програм/пројекат
Сеоске школе – центри за реализацију
наставе у природи

Здравствено васпитање о репродуктивном
здрављу

Трајање
пројекта/програ
ма
2015-2017

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Средства из буџета
АП Војводине

ПСОУНЗ, ПС за привреду,
запошљавање и равноправност
полова, ПС за спорт и омладину,
ПС за културу и јавно
информисање, локалне
самоуправе, ПС за међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу

ПСОУНЗ, ПС за
привреду, запошљавање и
равноправност полова, ПС
за спорт и омладину, ПС
за културу и јавно
информисање, локалне
самоуправе, ПС за
међурегионалну сарадњу
и локалну самоуправу

102.000.000,00 РСД

3.000.000,00 РСД

12 месеци/2014

ПС за спорт и омладину

ПС за спорт и омладину

50000000 РСД

20000000 РСД

II Приоритет РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И РАД
2.1 Мера Обезбеђење услова за динамичан раст инвестиционе активности у циљу повећања запослености
Програм/пројекат
Успостављање мађарско – српских речних
граничних прелаза на Тиси

Трајање
пројекта/програ
ма
2015

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Средства из буџета
АП Војводине

Водећи партнер:
LB: Непрофитно јавно друштво
д.о.о. Еврорегионална агенција за
развој Дунав-Криш-Мориш-Тиса

Покрајински секретријат
за међурегионалну
сарадњу и локалну
самоуправу

19.000.000, 00 РСД/
2015. год.

2.850.000, 00 РСД / 2015.
год.

Остали партнери:
PP1: Покрајински секретријат за
међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу
PP2: Дирекција за водопривреду
Доњег Потисја
PP3: Главна капетанија полицијске
Жупаније Чонград
PP4: Скупштина општине Кањижа
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Студија размештаја радних зона на
територији АП Војводине

2014-2020.

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, ЈП
Завод за урбанизам Војводине

Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине,

23.000.000,00 РСД

2014 - 3.000.000,00 РСД
2015-2020 - 20.000.000,00
РСД

Рехабилитација прекограничног пута
Сегедин - Хоргош

18 месеци

Фонд „Европски послови“ АП
Војводине

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

72.000.000,00 РСД

72.000.000,00 РСД (85%
средстава биће
рефундирано од стране
ЕУ током имплементације
пројекта)

Изградња прекограничног пута између
Баје II. - 163 +840-165 +480 км - и
Сомбора - 56 +601.650-54 +355.00 км

18 месеци

Фонд „Европски послови“ АП
Војводине

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

106.324.717,20 РСД

106.324.717,20 РСД (85%
средстава биће
рефундирано од стране
ЕУ током имплементације
пројекта)

Планирање, изградња и развој логистичке
инфраструктуре у АПВ

2015 - 2017

Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова, Едукативни
центар и ФТН

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

4.609.313.000 РСД

6.000.000 РСД

Планирање и реконструкција путне
инфраструктуре и побољшање нивоа
безбедности саобраћаја на путевима

2014-2017

Министарство саобраћаја РС, ЈП
путеви Србије, управљач држевних
путева другог реда, Фонд за
капитална улагања АПВ, ФЕП
АПВ, Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова, Завод за
урбанизам Војводине, ЛС,
регионалне развојне агенције,
прекогранични партнери и други

Управљач држевних
путева другог реда,
Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова,
Фонд за капитална
улагања АПВ

није одређено

180.000.000 РСД,
Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова
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Изградња, реконструкција и
модернизација железничке
инфраструктуре у АПВ

2014 - 2017

Министарство саобраћаја РС,
железница Србије АД, фонд за
капитална улагања, Покрајински
секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност
полова, прекогранични партнери у
Румунији и Мађарској

Развој пословне инфраструктуре на
територији региона Срем

2014 - 2020

РРА Срем

Ревитализација канала Бегеј

6 година

РРА Банат

Мапирање инвестиционих потенцијала

18 месеци

Фонд за подршку

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова и
Фонд за капитална
улагања

8.430.668.494 РСД

Фонд за капитална
улагања 1.498.600.000
РСД

300.000.000 ЕУР
(34.414.980.000
РСД)
25.000.000 ЕУР
(2.867.915.000 РСД)
утврдити у
наредном периоду

2.2 Мера Побољшање квалитета живота на селу у циљу заустављања трендова депопулације и повећања запослености
Програм/пројекат
Суфинансирање израде пројеката за
изградњу биогас-постројења на фармама

Трајање
пројекта/програ
ма
2014-2015

Енергетски одрживе фарме

2014-2015

Изградња међународног путничког
пристаништа на десној обали Тисе код
насеља Тител

2015-2017

Библиотечка мрежа Војводине 2014 - 2016

2014 - 2016

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Средства из буџета
АП Војводине

ПСЕМС и Земљорадничке задруге,
привредна друштва, предузетници
и регистрована пољопривредна
газдинства која обављају
делатност узгоја животиња
(сточарске и живинарске
производње)
Општина Тител

Покрајински секретаријат
за енергетику и
минералне сировине
(ПСЕМС)
Покрајински секретаријат
за енергетику и
минералне сировине
Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова
Покрајински секретаријат
за културу и јавно
информисање,
Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

15000000 РСД

5.000.000,00

240000000 РСД

80.000.000,00

ФТН и Покрајински секретаријат
за културу и јавно информисање

40.922.750,00 РСД

10.000.000 РСД
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Повећање доступности поштанских и
финансијских сервиса у Војводини

2015 - 2017

Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова и
Покрајински секретаријат за
финансије, Покрајински
секретаријат за науку и
технолошки развој

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова,
Покрајински секретаријат
за финансије

190.000.000 РСД

Изградња аква парка и велнес центра

12 месеци

Фонд за капитална улагања и
општина Апатин

0

0,00

Изградња коридора од моста на реци Тиси
код Аде до Новог Бечеја, до Чоке преко
Падеја и Кикинде преко Иђоша

15 месеци

ЈП Дирекција за изградњу
Кикинда, Фонд за капитална
улагања, општине: Кикинда, Нови
Бечеј, Чока и Ада

0

0,00

Приступ на саобраћајницу моста преко
Саве у Сремској Рачи - сремска страна

2 месеца

ЈП Путеви Србије и Фонд за
капитална улагања

0

0,00

Изградња и реконструкција локалних
путева и улица у општини Тител

3 месеца

ЈП Простор Тител и Фонд за
капитална улагања

0

0,00

Изградња објекта железничко - друмског
моста преко реке Дунав у Новом Саду

32 месеца

0

0,00

Глави пројекат магистралног цевовода
Оџаци - Каравуково

Железнице Србије АД, Фонд за
капитална улагања и град Нови
Сад
ЈКП Услуга Оџаци и Фонд за
капитална улагања

0

0,00

Завршетак постројења за припрему пијаће
воде у Оџацима

ЈКП Услуга Оџаци и Фонд за
капитална улагања

0

0,00

Изградња канализационе мреже у
општини Врбас

14 месеци

ЈП Дирекција за изградњу Врбас и
Фонд за капитална улагања

0

0,00

Рехабилитација путне мреже од
регионалног значаја - "Гребенски пут" на
подручју Националног парка "Фрушка
гора"

2014 - 2016

РРА Срем

450.000.000 РСД
(3.922.710 ЕУР)

30.000.000,00

2.3 Мера Унапређење животног стандарда кроз једнак приступ социјалним услугама, обезбеђење путне друштвене укључености и партиципативности свих грађана
Програм/пројекат
Унапређење социјалне заштите

Трајање
пројекта/програ
ма
стални програм
сваке године 9
месеци

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Средства из буџета
АП Војводине

правно лице са којим покрајински
секретаријат склопи уговор

Покрајински секретаријат
за здравство, социјалну
политику и демографију

162.435.000 РСД

162.435.000 РСД
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Оснивање регионалних центара за
породични смештај и усвојење

48 месеци

3 регионална Центра за породични
смештај и усвојење

Покрајински секретаријат
за здравство, социјалну
политику и демографију

116.593.000 РСД

116.593.000 РСД

Програм демографског развоја АПВ новчана помоћ породици у којој се роди
треће дете

стални програм
(24 месеца је
један циклус)

Покрајински секретаријат за
здравство, социјалну политику и
демографију

Покрајински секретаријат
за здравство, социјалну
политику и демографију

1.856.400.000 РСД

1.856.400.000 РСД

Подршка невладиним организацијама које
делују у области здравствене, социјалне и
борачко-инвалидске заштите и области
демографије

стални програм
сваке године 9
месеци

правно лице са којим покрајински
секретаријат склопи уговор

Покрајински секретаријат
за здравство, социјалну
политику и демографију

83.538.000 РСД

83.538.000 РСД

Унапређење услова за лечење и положај
рањивих група кроз програме и пројекте
који се финансирају или суфинансирају из
фондова ЕУ
"Војвођанска кућа здравља"

36 месеци

Покрајински секретаријат за
здравство, социјалну политику и
демографију са партнерима

Покрајински секретаријат
за здравство, социјалну
политику и демографију

347.888.700 РСД

69.577.740 РСД

Унапређење услова за лечење-Доношење
посебних програмa здравствене заштите и
посебних програми из области јавног
здравља

стални програм
сваке године 12
месеци

правно лице са којим покрајински
секретаријат склопи уговор

Покрајински секретаријат
за здравство, социјалну
политику и демографију

464.100.000 РСД

464.100.000 РСД

Унапређење услова за лечење-Капитална
улагања у здравствене установе на
териорији АП Војводине

стални програм
сваке године 12
месеци

правно лице са којим покрајински
секретаријат склопи уговор

Покрајински секретаријат
за здравство, социјалну
политику и демографију

2.320.500.000 РСД

2.320.500.000 РСД

Унапређење услова за лечење''Родитељска кућа''

стални програм
сваке године 12
месеци

Институт за здравствену заштиту
деце и омладине Војводине Нови
Сад

Покрајински секретаријат
за здравство, социјалну
политику и демографију

46.410.000 РСД

46.410.000 РСД

Унапређење услова за лечење и положај
особа са менталним поремећајима кроз
програме и пројекте који се финансирају
или суфинансирају из фондова ЕУ/
А. Билатерална сарадња АПВ и
италијанске регије ФВЂ „ЕУРОСТАРТ“,
„Сервиси у локалној заједници за лица са
менталним поремећајима“
Б. Пројекти по конкурсу ИПА фонда
„Отворени загрљај“

А. 8 месеци
Б. 18 месеци

Покрајински секретаријат за
здравство, социјалну политику и
демографију са партнерима

Покрајински секретаријат
за здравство, социјалну
политику и демографију

99.678.578 РСД

4.606.162 РСД
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Унапређење услова за лечење и положај
старих лица кроз програме и пројекте који
се финансирају или суфинансирају из
фондова ЕУ
А. Building bridges between senior citizens
and students in the elderly care in the EU
(ЕУ Програм Europe For Citizens)
Б. Net Age NET-Age (ЕУ Програм ИПА
Адриатик)

A. 24 месеца
Б. 18 месеци

Покрајински секретаријат за
здравство, социјалну политику и
демографију са партнерима

Покрајински секретаријат
за здравство, социјалну
политику и демографију

23.165.677РСД

579.815 РСД

Унапређење услова за лечење и положај
младих кроз програме и пројекте који се
финансирају или суфинансирају из
фондова ЕУ
“Empower тo Fish” – Social policy
innovation to empower unqualified
unemployed youth (ЕУ програм ПРОГРЕС)

36 месеци

Покрајински секретаријат за
здравство, социјалну политику и
демографију са партнерима

Покрајински секретаријат
за здравство, социјалну
политику и демографију

81.174.030 РСД

11.465.484 РСД

Афирмација мултикултурализма и
толеранције у Војводини

2014-2017

ПСОУНЗ

ПСОУНЗ

488.000.000,00 РСД

165.590.000,00РСД

Подршка инклузивном образовању од
вртића до средње школе и превенција
напуштања формалног образовања

2014-2017

Покрајински секретаријат за
образовање, управу и националне
заједнице,ПС за здравство,
социјалнуполитику и демографију
Локалне самоуправе, Едукативни
центар, образовно - васпитне
институције, Покрајински
секретаријат за међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу и
др.

Покрајински секретаријат
за образовање, управу и
националне заједнице, ПС
за здравство,
социјалнуполитику и
демографију.

12.500.000,00 РСД

6.500.000,00 РСД

Ка политици родне равноправности у
АПВ

2015-2017

Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

230.280.000 РСД

46.560.000 РСД
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2.4 Мера Унапређење културних и спортских садржаја у локалним самоуправама у циљу повећања животног стандарда становништва и њихове атрактивности, посебно за
младе
Програм/пројекат

Трајање
пројекта/програ
ма
2015-2017

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Средства из буџета
АП Војводине

ПСОУНЗ, ПС за спорт и омладину,
ПС за привреду, запошљавање и
равноправност полова, ПС за
међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу, школе,
локалне самоуправе

21.500.000,00 РСД

3.500.000,00 РСД

Рехабилитација културног наслеђа у
функцији одрживог развоја локалне
заједнице ВЕКОВИ БАЧА:
Рехабилитација западног крила
Фрањевачког самостана у Бачу за јавни
приступ и формирање музејске поставке

2014-2017.

Покрајински завод за заштиту
споменика културе, Петроварадин

ПСОУНЗ, ПС за спорт и
омладину, ПС за
привреду, запошљавање и
равноправност полова, ПС
за међурегионалну
сарадњу и локалну
самоуправу, школе,
локалне самоуправе
Покрајински секретаријат
за културу и јавно
информисање

5.000.000,00 РСД +
890.000,000 Еура

1. 2014 (обезбеђена
средства - 2.500.000,00
РСД
2. 2015 (недостајућа
средства 2.500.000,00 РСД
- 23.000 еура)
3. 2015-2017
( 890.000,000 Еура обезбеђена средства
донација ЕУ, уговор
потписан 18. 12.2013. г.)

Адаптација и санација Врдничке куле и
приступног пута у фунцији одрживе
заштите културног наслеђа, допуне
културних и туристичких садржаја
Врдника и развоја локалне заједнице

2014-2017

Општина Ириг

Покрајински секретаријат
за културу и јавно
информисање

1.800.000,00 РСД
(15.691 ЕУР);
додатни потребни
износ средстава ће
бити накнадно
утврђен

1.2014 -обезбеђена
средства (300.000,00 РСД)
2. 2015 (1.500.000,00
недостајућа средства)
3-5. износ потребних
средстава ће бити
накнадно утврђен

Отворена врата школе - пут ка развоју
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Рехабилитација културног наслеђа у
функцији одрживог развоја локалне
заједнице ВЕКОВИ БАЧА – Формирање
Едукативног центра у подграђу Тврђаве
Бач

2014-2015

Покрајински завод за заштиту
споменика културе, Петроварадин

Покрајински секретаријат
за културу и јавно
информисање

7.500.000,00 РСД
(65.379,51 ЕУР)

2014 - 3.000.000,00 РСД
обезбеђена средства
2015. (недостајућа
средства 4.500.000,00
РСД)

Пренамена простора Музеја Батинске
битке у оквиру Специјалног резервата
природе Горње подунавље у Визиторски
центар са музејском поставком
посвећеном Батинској операцији и
Еколошко-информативним пунктом у
циљу одрживог коришћења природног и
културног наслеђа
Меморијални комплекс Михјала Пупина у
Идвору - Развојно едукативни центар за
младе таленте

2014-2017

Град Сомбор
Градски музеј Сомбор

Покрајински секретаријат
за културу и јавно
информисање

10.000.000,00 РСД

1. 2014 (обезбеђна
средства 6.000,000,00
РСД)
2. 2014-2015 (4.000.000,00
РСД недостајућа средства)

2014-2017

Завод за заштиту споменика
културе Панчево
Општина Ковачица

Покрајински секретаријат
за културу и јавно
информисање

1. 2014 2.000.000,00 РСД
2. 2015-2017 - износ
ће бити
накнадноутврђен

1. обезбеђена средства
(2.000.000,00)
2. 2015-2017 недостајућа
средства

ШИД - На капији сликари

2014-2017.

Општина Шид

Покрајински секретаријат
за културу и јавно
информисање

1.2014 ( 4.500.000
РСД )
2. 2015-2017
(5.000.000 РСД)

1. обезбеђена средства
(4.500.000,00)
2. недостајућа средства
5.000.000,00 РСД)

Реконструкција зграде Народног музеја у
Панчеву

2014-2017

Град Панчево
Народни музеј Панчево

Покрајински секретаријат
за културу и јавно
информисање

1. 2014 10.500.000,00 РСД
2. 2015-2017 Износ
ће бити
накнадноутврђен

1. средства обезбеђена
(буџет града Панчева)
2. недостајућа средства

Проширење капацитета установеИсторијски архив у Панчеву, за смештај
чување и микрофилмовање архивске
грађе-баштине.
Реконструкција и ревитализација
комплекса Народне (старе Вајфертове)
пиваре у Панчеву

2015-2017
36 месеци

Град Панчево
Историјски архив Панчево

Покрајински секретаријат
за културу и јавно
информисање

6.000.000,00 РСД

недостајућа средства
6.000.000,00 РСД

2014-2020

Град Панчево
Завод за заштиту споменика
културе Панчево

Покрајински секретаријат
за културу и јавно
информисање

износ средстава ће
бити
накнадноутврђен

недостајућа средства

Унапређење информационог система
спорта у АПВ

2014-2016

ПС за спорт и омладну

ПС за спорт и омладину

1.500.000,00 РСД

1.500.000,00 РСД

Активне школе

2014-2017

ПС за спорт и омладну

ПС за спорт и омладну

42.000.000,00 РСД

42.000.000,00 РСД
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Ревитализацијa, презентацијa и одрживо
коришћење Провијант магацина у
Панчеву за потребе Регионалног центра за
таленте „Михајло Пупин“ и проширење
капацитета Гимназије „Урош Предић“ у
Панчеву

2014-2019

Град Панчево
Пок. секретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту животне
средине, Пок. секретаријат за
образовање, Пок. секретаријат за
науку и технолошки развој, Пок.
секретаријат за културу и јавно
информисање, Мин. културе и
информисања, Реп. завод за
заштиту споменика културе, Завод
за заштиту споменика културе у
Панчеву

Изградња централне кухиње ПУ Радосно
детињство са техничким блоком и
вешерајем

23 месеца

ПУ Радосно детињство Нови Сад и
Фонд за капитална улагања

Фондација Европа изградња објекта за
студентски смештај хришћанског
колегијума Европа у Новом Саду

19 месеци

Фондеција Европа и Фонд за
капитална улагања

Музеј водопривреде "Инж. Никола
Мирков"
Развој регионалне руте водопривредног
наслеђа у оквиру европских рута
индустријског наслеђа

Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине,
Покрајински секретаријат
за образовање,
Покрајински секретаријат
за науку и технолошки
развој, Покрајински
секретаријат за културу и
јавно информисање

239.000.000,00 РСД

недостајућа средсва
239.000.000,00 РСД

0

0

ЈПВ "Воде Војводине"
5 година

ЈПВ "Воде Војводине"

2.5 Мера Успостављање интегралног планирања и коришћења водних ресурса, каналске мреже и подсистема
Програм/пројекат
Прекогранична сарадња на одрживом
управљању водама слива реке Босут

Просторни план подручја посебне намене
регионалних система за наводњавање

Трајање
пројекта/
програма
18 месеци

2015-2020

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Средства из буџета
АП Војводине

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, ЈВП
Воде Војводине, хрватски
партнери
Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство, Покрајински
сектереријат за урбанизам,
градитељство и заштиту животне
средине и ЈП Завод за урбанизам
Војводине

Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине

25.786.197,96 РСД
(ЕУ Фондови 85%,
Буџет АПВ 15%)

3.868.000,00

Покрајински
секретаријати

30.000.000,00 РСД

30.000.000,00 РСД
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Имплементација одрживог система за
мониторинг речне и каналске навигације

24 месеца

Фонд „Европски послови“ АП
Војводине

Подршка развоју саобраћаја у АПВ /
изградња и замена флоте

2014

Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова, факултети

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова
Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

42.000.000,00 РСД

1.500.000 РСД

Радови на регионалном подсистему
„Кикинда“

ЈВП „Воде Војводине“

231.927.950,00 РСД
(2.021.747,07 ЕУР)

Радови на регионалном подсистему
„Кула-Мали Иђош“

ЈВП „Воде Војводине“

71.960.063,00 РСД
(627.285,53 ЕУР)

Радови на регионалном подсистему „Нова
Црња-Житиште“

ЈВП „Воде Војводине“

41.732.098,00 РСД
(363.784,30 ЕУР)

Радови на регионалном подсистему „Тиса
Палић“

ЈВП „Воде Војводине“

151.471.722,00 РСД
(1.320.399,33 ЕУР)

Израда пројектне документације на
хидромелиорационом систему ХоргошМартонош

ЈВП „Воде Војводине“

Кредитирање пројекта „Реконструкција
система за наводњавање“

Интегрални систем наводњавања региона
Срем на 100.000ха

Конкурси се
расписују сваке
године у
фебруару и
септембру
месецу
2014-2020.

6.300.000,00 РСД

Покрајински фонд за развој
пољопривреде

340.000.000,00 РСД
(2.963.825,64ЕУР)

РРА Срем

200.000.000 ЕУР
(22.943.320.000
РСД)

2.6 Мера Изградња водоводне инфраструктуре у циљу подизања животног стандарда становништва и заштите животне средине
Програм/пројекат
Развој микрорегионалног система
водоснабдевања регија угрожених
повећаном концентрацијом арсена у води
за пиће
Хидрогеолошка истраживања средњег
Баната

Трајање
пројекта/програ
ма
2015-2017

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине

Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине

498.800.000,00 РСД

18 месеци

РРА Банат, Покрајински
секретаријат за енергетику и
минералне сировине, ЈВП Воде
Војводине, ЛС: Зрењанин,
Кикинда, Сечањ, Нова Црања,

Покрајински секретаријат
за енергетику и
минералне сировине

35.000.000 евр

Средства из буџета
АП Војводине
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Житиште

Реконструкција ГАК клиничког центра
Војводине

15 месеци

Клинички центар Војводине и
Фонд за капитална улагања

0

0

Каменица 2 изградња нових и надоградња
већ постојећих објеката

26,5 месеци

Институт за плићне болести
Војводине и Фонд за капитална
улагања

0

0

Набавка медицинске опреме "Каменица 2"
Институт за плућне болести Војводине

2 месеца

Институт за плућне болести
Војводине, Фонд за капитална
улагања

0

0

Набавка апарата за магнетну резонанцу
3Т за Клинички центар Војводине

2 месеца

Клинички центар Војводине и
Фонд за капитална улагања

0

0

Набавка медицинске опреме "Каменица 2"
Институт за кардиоваскуларне болести
Војводине

2 месеца

Институт за КВБ Војводине и
Фонд за капитална улагања

0

0

Набавка два линеарна акцелератора са
системом за планирање, РВ системом,
дозиметријом и имобилизационим сетом ,
са адаптацијом простора и сиситемо за
планирање , Институт за онкологију
Војводине

2 месеца

Институт за онкологију и Фонд за
капитална улагања

0

0

Ревитализација канала Бегеј

6 година

Покрајински секретаријат за
међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу, ЈВП „Воде
Војводине“ , РРА Банат

Изградња регионалног система
водоснабдевања Источни Срем

1. фаза 18
месеци;
2. фаза 48
месеци

РРА Срем

1 фаза 35.000.000,00
РСД (305.099,70
ЕУР)
2. фаза
4.500.000.000,00
РСД (39.227.104,01
ЕУР)

Реконструкција канала Врбас-Бездан од
км 6+000 до км 80+332

36 месеци

ЈВП "Воде Војводине"

9.500.000,00 ЕУР
(1.089.807.700,00
РСД)

Покрајински сектаријат за
пољопривреду,
водопривреду и
шумарство

8.000.000 евр
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Санација старе преводнице у Бездану

фазно

ЈВП "Воде Војводине"

Изградња нове црпне станице Бездан 1

2.200.000,00 ЕУР
(252.376.520,00
РСД)
3.400.000,00 ЕУР
(390.036.440,00
РСД)
1.500.000,00 ЕУР
(172.074.900,00
РСД)

ЈВП "Воде Војводине"

Реконструкција постојеће црпне станице
Бездан 2

фазно

ЈВП "Воде Војводине"

Програм/пројекат

Трајање
пројекта/програ
ма
до 2017. Године

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Средства из буџета
АП Војводине

Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова , ЈВП Воде
Војводине, Факултет техничких
наука, фонд за Европске послове

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова ,
ЈВП Воде Војводине,
Факултет техничких
наука

80.000.000,00 РСД

ИПА фонд, из буџета
АПВ, ЈВП Воде Војводине
и ФТН ће бити обезбеђена
средства у укупном
износу од 10.000.000,00
динара за националну
партиципацију у пројекту

Израда базе података спортских објеката у
АПВ

2013-2016

ПС за спорт и омладину

ПС за спорт и омладину

2.000.000,00

2.000.000,00

Развој и одржавање информационог
система животне средине у АПВ

2014. – 2020.

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине,
Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство, ЈП Завод за урбанизам
Војводине, Покрајински завод за
заштиту природе, ЈП
„Војводинашуме“ и ЈВП „Воде
Војводине“

Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине

33.204.000.00

2015-2017 - 5.430.000,00

Пројекат израде концепта и изградња
географских информационих система
(ГИС) и капацитета за успостављање
регионалне инфраструктуре
геопросторних података

2015-2020.

ЈП "Завод за урбанизам Војводине"
Нови Сад, ЈП "Воде Војводине",
Покрајински завод за заштиту
природе, Покрајински сектаријат
за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине и
Покрајински сектаријат за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство , ЈП ''Војводинашуме''

Покрајински
секретаријати

15.000.000,00 РСД

15.000.000,00 РСД

2.7 Мера Развој информационо-комуникационих технологија

Израда идејног пројекта за
имплементацију одрживог система за
навигацију и праћење саобраћаја на
каналској мрежи ДТД и пилот пројекат
имплементације система
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Развој информационог система о простору
АП Војводине : Регистар донетих
просторних и урбанистичких планова

2014-2020

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, ЈП
"Завод за урбанизам Војводине"
Нови Сад,

Наставк и завршетак реконструкције,
адаптације и изградње зграде Народно
позориште - Narodno kazalište - Nepszinhaz
у Суботици

21 месец

Изградња објекта спортске хале у Инђији

14 месеци

Пројектовање изградње спортске хале у
Сенти

19 месеци

Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине

2014: 5.200.000,00
дин 2015-2020:
30.000.000,00 динара

2014: 5.200.000,00 дин
2015-2020: 30.000.000,00
динара

град Суботица, Влада АПВ, Влада
РС, општина Суботица

0

0

ЈП дирекција за изградњу општине
Инђија, Фонд за капитална
улагања
Општина Сента и Фонд за
капитална улагања

0

0

0

0

Укупно потребна
средства

Средства из буџета
АП Војводине

2.548.700,00 РСД

1.820.500,00 РСД

10.246.144,00 РСД

2015-2017 - 3.568.180,00

112.142.800,00

80.102.000,00

10.500.000 РСД

остали извори

2.8 Мера Унапређење и управљање животном средином
Програм/пројекат

Трајање
пројекта/програ
ма
3 године

Носиоци активности

За чистије и зеленије школе АП
Војводине

трајно

Очување и унапређење стања заштићених
подручја АП Војводине

3 године

Еколошки квиз за децу ,,Зелено волим те
зелено"

трајно

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине,
Покрајински секретаријат за
образовање, управу и националне
заједнице и Покрајински
секретаријат за енергетику и
минералне сировине
Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине,
Покрајински завод за заштиту
природе и Управљачи заштићених
подручја
Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине

Биомониторинг ретких и угрожених
биљних и животињских врста и њихових
станишта у АП Војводини

Институција одговорна за
извештавање

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине
Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине

Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине

21

Локална мрежа аутоматског мониторинга
квалитета амбијенталног ваздуха у АПВ–
одржавање и оптимизација мреже и
валидација резултата мерења

2014-2020

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине

Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине

822.679.000,00 РСД

2014-2017 - 42.952.000,00

Mониторинг алергеног полена у ваздуху
на територији АП Војводине

3 године- 7
месеци
годишње

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине

2.000.000.00 3.000.000.00 РСД
годишње

2015-2017 -7.262.000,00

Мониторинг квалитета животне средине у
АПВ

2014-2020

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине

Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине
Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине

194.866.491,00 РСД

2014-2017 - 20.171.140,00

Активности удружења грађана који ће
промовисати заштиту животне средине и
конкретне активности у области заштите
природних вредности, очувања и
унапређења биодиверзитета, као и
програме едукације и подизања свести
јавности на територији АП Војводине.

3 године

Удружења грађана и Покрајински
секретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту животне
средине

30.723.000,00 РСД

10.923.000,00 РСД
2015 -3.300.000,00
2016 - 3.630.000,00
2017 - 3.993.000,00

Заштита и унапређење природних
подручја од међународног значаја

3 године

46.410.000,00

36.410.000,00

Изградња регионалне санитарне депоније
у Инђији

3 године

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине,
Покрајински завод за заштиту
природе, управљачи заштићених
подручја, еколошке невладине
организације
општина Инђија; ЈП Ингрин; ЈП
''Дирекција за изградњу општине
Инђија''

24.600.000 евра
укупна вредност
пројекта;
недостајућа средства
637.940.000 динара

15% из буџета АПВ за
недостајућа средства
(ПС за финансије, ИПА
прва компонента)

Доградња - проширење постојеће
депоније комуналног отпада у Новом
Саду-подпројекат будућег Интегрисаног
регионалног центра за управљање у
Новом Саду

3 године

ЈКП ''Чистоћа'' у име и за рачун
Града Новог Сада

823.804.429,46 РСД

10% из буџета АПВ за
недостајућа средства, 90%
други извори
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Пројектовање и изградња регионалне
депоније ''Ранчево'' у Сомбору

3 године

заједничко тело представника
укључених локалних самоуправа
са формираним посебним правним
лицем у сарадњи са Владом
Војводине, ресорним
министарством и др институцијама

18.000.000 евра
укупна вредност
пројекта

10% из буџета АПВ за
недостајућа средства, 90%
други извори

Изградња суботичког регионалног
система за управљање отпадом

3 године

'Регионална депонија ДОО'',
Суботица

46.105.000 евра
укупна вредност
пројекта; 16.850.000
евра добијено од ЕУ,
3.200.000 евра треба
да да ресорно
министарство;
општине чланови
региона 700.000 евра

90% ЕУ фондови; 10%
буџет АПВ; неизвесно
добијање средстава (ПС
за финансије, ИПА прва
компонента)

Заштита, унапређење стања и одрживо
коришћење рибљег фонда и унапређење
рада корисника риболовних вода на
територији АП Војводине

3 године

74.256.000,00 РСД

2015-2017 - 58.256.000,00

Интегрално сузбијање коровске биљке
Амброзије у пограничном подручју

3 године- 5
месеци
годишње

Kорисници рибарских подручја на
територији АП Војводине,
Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине и
Покрајински завод за заштиту
природе.
Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине

64.000.000,00 РСД
годишње

2015-2017 - 198.000.000,00

Унапређење заштите вода у АП
Војводини и ремедијација водотокова
загађених токсичним материјама

4 године

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине

Унапређење управљања отпадом и
озелењавање у локалним самоуправама на
територији АП Војводине

3 године

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине

Студија просторне диференцијације
животне средине на територији АПВ у
циљу идентификације најугроженијих
локалитета

2014-2020

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, ЈП
Завод за урбанизам Војводине

Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине
Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине
Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине
Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине

Побољшање услова животне средине у
АП Војводини и Вуковарско-Сријемској
жупанији кроз превенцију даљег ширења
амброзије

24 месеца

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељства и
заштиту животне средине

Фонд "Европски послови"
АП Војводине

255.200.000,00 РСД

17.000.000 РСД
годишње

2015-2017 - 68.086.700,00

15.000.000,00 РСД

15.000.000,00 РСД

47.705.988,00 РСД

7.155.897,60 РСД

23

Програм унапређења пошумљавања у
АПВ

2014-2017

Пиватна лица, ЈП, ПСП

Покрајински секретаријат
за пољопривреду,
водопривреду и
шумарство

Заштита слива реке Саве изградњом
комуналне инфраструктуре
пречишћавања отпадних вода у Сремском
округу

1. фаза 18
месеци;
2. фаза 36
месеци

РРА Срем

1 фаза 38.000.000,00
РСД (331.251,10
ЕУР)
2. фаза
14.820.000.000,00
РСД (129.187.929,2
ЕУР)

Заштита слива реке Дунав изградњом
регионалне комуналне инфраструктуре
пречишћавања отпадних вода у Сремском
округу

1. фаза 18
месеци;
2. фаза 48
месеци

РРА Срем

1 фаза 35.000.000,00
РСД (305.099,70
ЕУР)
2. фаза
7.980.000.000,00
РСД (69.562.731,11
ЕУР)

796.000.000,00

796.000.000,00

2.9 Мера Унапређење заштите становништва у кризним ситуацијама у циљу подизања квалитета живота грађана и имиџа региона
Програм/пројекат

Трајање
пројекта/програ
ма
3 године- 6
месеци
годишње

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Средства из буџета
АП Војводине

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине

минимално
365.000.000.00
динара годишње

2015-2017 1.329.025.000,00

Успостављање прекограничног UNESCO
резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав"

3 године

Покрајински завод за заштиту
природе

Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине
Покрајински завод за
заштиту природе

20.000.000 РСД

ЕУ фондови, остали
извори

Ка свеобухватном систему за сузбијање
насиља над женама у АПВ

2014-2017

Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова и
Покрајиснки секретаријат за
културу и јавно информисање

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

228.000.000 РСД

22.800.000 РСД

Биолошко сузбијање ларви комараца на
територији АП Војводине
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Израда пројектно-техничке документације
за регионални систем водоснабдевања
општина Бечеј и Нови Бечеј.

2015-2016

Oпштинa Бeчej, Oпштинa Нoви
Бeчej, Прeдузeћe „Вoдoкaнaл“
Бeчej, ЈП "Комуналац" Нови Бечеј,
Дирeкциja зa изгрaдњу Бeчej,
Дирeкциja зa изгрaдњу Нoви Бeчej,
Рeгиoнaлнa рaзвojнa aгeнциja
Бaчкa, Рeгиoнaлни цeнтaр зa
друштвeнo eкoнoмски рaзвoj
Бaнaт.

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

12.000.000,00 РСД

Израда пројектно-техничке документације
за изградњу деоница државног пута I реда
Врбас-Кула-Сомбор, са краком путног
правца Бездан-Батина (веза коридор Xкоридор VII )

2015-2016

Град Сомбор, Oпштинa Кула,
Општина Врбас, Регионална
развојна агенција Бачка.

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

44.959.009,00 РСД

Реконструкција и изградња пута првог Б.
реда бр.19 деоница од Ердевика до Бачке
Паланке и веза са Државним путем бр.12
са изградњом моста на реци Дунав

2014-2019

Општина Бачка Паланка
ЈП“Путеви Србије“

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

5.700.000.000,00
РСД

Издвајање мултифункционалних
елемената еколошке мреже и њихова
интеграција у одрживи развој руралних
области
Изградња насипа прве одбрамбене линије
главног тиског насипа "Макош - Жути
Брег"

3 године

Покрајински завод за заштиту
природе

Покрајински завод за
заштиту природе

30.000.000 РСД

3 месеца

ЈВП "Воде Војводине"

550.000. ЕУР
(63.094.130 РСД)

Санација левообалног дунавског насипа стабилизација круне насипа на
локалитетима: Б. Паланка (1+800-9+850),
деоница Бегеч - Челарево, Сомбор
(3+461-6+583), деоница Богојево и
(49+410-52+400), деоница Бездан

2 месеца

ЈВП "Воде Војводине"

1.650.000,00 ЕУР
(189.282.390,00
РСД)

Санација преводнице и уставе Шебешфок

фазно

ЈВП "Воде Војводине"

900.000,00 ЕУР
(103.244.940,00
РСД)

ЕУ фондови, остали
извори
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2.10 Мера Инфаструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу развоја полицентричне структуре
Програм/пројекат

Трајање
пројекта/програ
ма
2014-2017

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Средства из буџета
АП Војводине

Покрајински секретаријат за
образовање, управу и националне
заједнице, локалне самоуправе и
Министарство просвете

ПСОУНЗ

608.875.000,00 РСД

41.200.000,00РСД

Формирање регионалног центра
интеркултуралности Војводине “Музеј
Дунава” у Апатину и осталим одабраним
јединицама у Војводини

3 године

Општина Апатин
Градски музеј Сомбор, ЈВП „Воде
Војводине“, ЈП „Војводинашуме“

460.000,00 ЕУРА
(53.270.000 динара)

недостајућа средства
460.000,00 ЕУРА
(53.270.000 динара)

Санација, адаптација и опремање
фискултурних сала у АПВ

2014-2016

ПС за спорт и омладину

Покрајински секретаријат
за културу и јавно
информисање,
Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова,
Покрајински секретаријат
за урбанизам и
градитељство,
Покрајински секретаријат
за локалну самоуправу и
међурегионалну сарадњу
и локалне самоуправе у
региону,
ПС за спорт и омладину

50.000.000,00

50.000.000,00

Регионални тренажни центри у АПВ
Штедљива јавна расвета

2014-2016
2014-2017

ПС за спорт и омладину
ПСЕМС и локалне самоуправе (
општине и градови) на територији
АП Војводине

ПС за спорт и омладину
Покрајински секретаријат
за енергетику и
минералне сировине

30.000.000,00
60.000.000,00

30.000.000,00
16.000.000,00

Коришћење биомасе за производњу
топлотне енергије у јавним установама

2014-2017

52.000.000,00

2014-2017

Покрајински секретаријат
за енергетику и
минералне сировине
Покрајински секретаријат
за енергетику и
минералне сировине

100.000.000,00

Коришћење соларне енергије за припрему
топле потрошне воде у објектима јавне
намене

ПСЕМС и болнице, домови за
старе, школе, установе културе,
спортски центри итд. као и друге
јавне установе чији је оснивач
Влада Републике Србије, Влада
АП Војводине и локалне
самоуправе

100.000.000,00

20.000.000,00

Осавремењавање техничких и просторних
услови у установам образовања као
основа за унапређивање система
образовања
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Коришћење хидротермалних ресурса

2014-2017

ПСЕМС и земљорадничке задруге,
привредна друштва, предузетници
и регистрована пољопривредна
газдинства

Покрајински секретаријат
за енергетику и
минералне сировине

300.000.000,00

40.000.000,00

Коришћење хидротермалних ресурса

2014-2017

Покрајински секретаријат
за енергетику и
минералне сировине

500.000.000,00

50.000.000,00

Суфинансирање израде пројеката за
топлане ради преласка са коришћења
фосилних горива на примену обновљивих
извора енергија

2014-2016

ПСЕМС и јавна предузећа чији је
оснивач локална самоуправа који
испуњавају обавезе прописане
Законом о рударству и геолошким
истраживањима и Законом о
водама
ПСЕМС и јавна предузећа и јавна
комунална предузећа основана за
производњу и/или дистрибуцију
топлотне енергије у даљинским
системима грејања

Покрајински секретаријат
за енергетику и
минералне сировине

40.000.000,00

25.000.000,00

Израда програма енергетске ефикасности
у органима АП Војводине

2014-2015

ПСЕМС и локалне самоуправе (
општине и градови) на територији
АП Војводине

5.000.000,00

2.500.000,00

Рекултивација напуштених копова без
титулара

2014-2017

120.000.000,00

40.000.000,00

Ревитализација постојећих објекта јавног
сектора у неразвијеним општинама
применом мера енергетске ефикасности у
зградарству

2015-2017

Покрајински секретаријат
за енергетику и
минералне сировине
Покрајински секретаријат
за енергетику и
минералне сировине
Покрајински секретаријат
за енергетику и
минералне сировине

400.000.000,00

/

Израда пројектно-техничке документације
за путни правац Осијек-Сомбор – Кула –
Бачка Топола - Мали Иђош – Ада –
Кикинда –Зрењанин - Нова Црња –
Темишвар.

јул 2014-2016

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

Није дефинисано

Град Сомбор, Oпштинa Кула,
Општина Бачка Топола, Општина
Мали Иђош, Општина Ада,
Општина Кикинда, Град Зрењанин,
Општина Нова Црња, Рeгиoнaлнa
Рaзвojнa aгeнциja Бaчкa,
Рeгиoнaлни цeнтaр зa друштвeнo
eкoнoмски рaзвoj Бaнaт, Град
Осијек, Град Темишвар,
Регионална развојна агенција
Славоније и Барање, Развојна
агенција западног региона из
Темишвара
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Студија просторног развоја и
ревитализације неразвијених пограничних
општина Баната

2014-2020.

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, ЈП
Завод за урбанизам Војводине

Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине

10.000.000,00 РСД

Центар креативне индустрије Војводине

2014-2017

Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова и Фонд за
капитална улагања

100.000.000. РСД

Изградња зграде РТВ

2014-2017

Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова, Фонд за
капитална улагања

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова,
Фонд за капитална
улагања
Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

Техничка опрема за РТВ

2014-2017

Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова, Фонд за
капитална улагања

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

1.720.749.000 РСД

Подршка развоју саобраћаја и
телекомуникација у АПВ

2014

Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

80.000.000 РСД

Санација старе бродске преводнице у
Бечеју и уређење његове околине за
потребе туриста

фазно

ЈВП "Воде Војводине"

10.000.000,00 РСД

1.720.749.000 РСД

900.000,00 ЕУР
(103.244.940,00
РСД)

III Приоритет ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.1 Мера Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и малих и средњих предузећа
Програм/пројекат
Подстицање повољног пословног
удружења на локалном нивоу
Бизнис инкубатори младих

Трајање
пројекта/програ
ма
2014-2017

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Средства из буџета
АП Војводине

Покрајински секретаријат за
међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу

43.000.000, 00 РСД x
3 године=
129.000.000, 00 РСД

43.000.000, 00 динара /
2015. год.

2015-2017

ПС за спорт и омладину

Покрајински секретаријат
за међурегионалну
сарадњу и локалну
самоуправу
ПС за спорт и омладину

6.000.000,00

6.000.000,00
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Увођење нових технологија у области
експлоатације, припреме и прераде
минералних сировина

2014-2016

ПСЕМС и привредна друштва и
предузетници корисници
минералних сировина који своју
делатност у свему обављају у
складу са Законом о рударству и
геолошким истраживањима и
редовно измирују своје обавезе у
погледу плаћања накнаде за
коришћење минералних сировина

Покрајински секретаријат
за енергетику и
минералне сировине

30.000.000,00

Менторинг програм за новооснована мала
и средња предузећа и предузетнике

јул 2014 до
краја 2015

Регионалне развојне агенције

1.500.000,00 РСД

Консалтинг услуге за сектор привредемала и средња предузећа и предузетници

јул 2014 до
краја 2015

Регионалне развојне агенције

Обуке за почетнике у пословању –старт ап
пакет

јул 2014 до
краја 2015

Регионалне развојне агенције

Успостављање и промоција нових
приступа и алата за јачање
конкурентности примарног сектора у
југоисточној Европи
Прекогранична мрежа за иновативни
развој и трансфер знања

2014/2015

Покрајински секретаријат за науку
и технолошки развој

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова
Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова
Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова
Покрајински секретаријат
за науку и технолошки
развој

2014/2015

Покрајински секретаријат за науку
и технолошки развој

Програм о суфинансирању погона за
примену нових технологија са елементима
иновационе делатности и подстицаја
запошљавања у АП Војводини

2014/2015

Покрајински секретаријат за науку
и технолошки развој

Камп потенцијалних послодаваца

2015-2017

Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова, НСЗ, ЛС,
Едукативни центар

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

18.000.000 РСД

Најбоље из Војводине

2014 - 2017

Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

14.400.000 РСД

10.000.000,00

500.000,00 РСД

720.000,00 РСД

400.000 РСД

Покрајински секретаријат
за науку и технолошки
развој
Покрајински секретаријат
за науку и технолошки
развој

400.000 РСД
169.000.000 РСД

14.400.000 РСД
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Подизање технолошког нивоа привреде
АПВ

2015-2017

Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова, ФТН,
Едукативни центар, БСЦ центар,
кластери, инкубатори

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

982.000.000 РСД

Конкурс за одобравање гаранција за
обезбеђење дугорочних кредита за
куповину пољопривредног земљишта

2014-2017

Гаранцијски фонд Аутономне
Покрајине Војводине

1.500.000 ЕУР
(172.074.900 РСД)

Конкурс за одобравање гаранција за
обезбеђење кредита намењених
финансирању START AP програма радно
неактивних жена са територије
Аутономне Покрајине Војводине

2014-2017

Гаранцијски фонд Аутономне
Покрајине Војводине

1.500.000 ЕУР
(172.074.900 РСД)

Конкурс за одобравање гаранција за
обезбеђење кредита намењених
финансирању набавке опреме
предузетницама и женама оснивачима
малих предузећа које делатност обављају
мање од три године са територије
Аутономне Покрајине Војводине

2014-2017

Гаранцијски фонд Аутономне
Покрајине Војводине

1.500.000 ЕУР
(172.074.900 РСД)

Конкурс за одобравање гаранција за
обезбеђење дугорочних кредита за
набавку нове пољопривредне
механизације и опреме
Конкурс за доделу краткорочних кредита
за финансирање извоза

2014-2017

Гаранцијски фонд Аутономне
Покрајине Војводине

1.500.000 ЕУР
(172.074.900 РСД)

До
искоришћења
средстава
планираних за
реализацију
конкурса

Развојни фонд АП Војводине

400.000.000,00 РСД
(3.486.853,69 ЕУР)
по овом конкурсу
тренутно, уз
могућност повећања
у зависности од
сарадње са другим
институцијама

14.400.000 РСД

30

Конкурс за дугорочне кредите за трајна
обртна средства

До
искоришћења
средстава
планираних за
реализацију
конкурса

Развојни фонд АП Војводине

400.000.000,00 РСД
(3.486.853,69 ЕУР)
по овом конкурсу
тренутно, уз
могућност повећања
у зависности од
сарадње са другим
институцијама

3.2 Мера Очување постојећег нивоа запослености
Програм/пројекат

Трајање
пројекта/програ
ма
јул 2014 до
краја 2015

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Регионалне развојне агенције

500.000,00 РСД

Организација месечних ИНФО семинара
за војвођанску привреду о могућностима
за финансирање кроз регионалне,
националне и међународне институције и
повезивање са привредницима из Европе
кроз Европску мрежу предузетништва

јул 2014 до
краја 2015

Регионалне развојне агенције

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова
Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

Програм/пројекат

Трајање
пројекта/програ
ма
јул 2014 до
краја 2016

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Регионална развојна агенција
Бачка;
Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство АПВ;
Пољопривредна школа Бач;
Општина Бач;
Општина Бачка Паланка;
Општина Оџаци.

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

32.278.961,00 РСД

2014-2017

ЗЗ, НВО, Локална партнерства за
рурални развој (ЛАГ), ПСП

Покрајински секретаријат
за пољопривреду,
водопривреду и
шумарство

25000000 годишње

Обуке за постојеће МСПП

Средства из буџета
АП Војводине

300.000,00 РСД

3.3 Мера Унапређење сарадње и повезивање/кластери

Војводина Органик - Формирање кластера
произвођача органске хране у Војводини.

Подршка удруживању у пољопривредном
сектору

Средства из буџета
АП Војводине

25.000.000,00
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Формирање Регионалне асоцијације
кластера у АПВ и успостављање система
акредитације

2015-2017

Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

50.000.000 РСД

3.4 Мера Повећање запослености кроз развој и интезивирање руралне економске делатности са фокусом на пољопривредну производњу и агроиндустрију
Програм/пројекат

Трајање
пројекта/програ
ма
2014-2017

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

РПГ, привредна друштва , ЗЗ,ПСС,
ПСП,

3.600.000.000,00

3.600.000.000,00

Унапређење пољопривредних газдинстава
кроз континуирани саветодавни рад

2014-2017

ПСС, ПИС, ПСП

600.000.000,00

600.000.000,00

Прогнозно извештајна служба у заштити
биља АПВ

2014-2017

ПСС, ПИС, ПСП

320.000.000,00

320.000.000,00

Успостављање и одржавање
Геоинформационог система и мониторинг
сетвене структуре на подручју АПВ и базе
података регистрованих пољопривредних
газдинстава

2014-2017

ПСП

Покрајински секретаријат
за пољопривреду,
водопривреду и
шумарство
Покрајински секретаријат
за пољопривреду,
водопривреду и
шумарство
Покрајински секретаријат
за пољопривреду,
водопривреду и
шумарство
Покрајински секретаријат
за пољопривреду,
водопривреду и
шумарство

80.000.000,00

80.000.000,00

Побољшање економског положаја
старачких пољопривредних газдинстава

2014-2017

ПСП, РПГ

600.000.000,00

600.000.000,00

Промоција извозних потенцијала
пољопривреде АПВ

2014-2017

ПСП ВИП

100.000.000,00

100.000.000,00

Програми подршке мерама за унапређење
и коришћење пољопривредног земљишта
у АПВ

2014-2017

ПСП Локалан самоуправа, ЈП

3.704.000.000,00

3.704.000.000,00

Унапређење ловства у АПВ

2014-2017

ПСП, Ловачка удружења

Покрајински секретаријат
за пољопривреду,
водопривреду и
шумарство
Покрајински секретаријат
за пољопривреду,
водопривреду и
шумарство
Покрајински секретаријат
за пољопривреду,
водопривреду и
шумарство
Покрајински секретаријат
за пољопривреду,
водопривреду и
шумарство

180.000.000,00

180.000.000,00

Програми подршке инвестицијама у
пољопривредна газдинства

Укупно потребна
средства

Средства из буџета
АП Војводине
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Увођење ЕУ стандарда и континуирано
праћење квалитета основних животних
намирница

2014-2017

Финс, Пољопривредни факултет у
НС, ПСП, ПИС,

Регионални центар за подршку развоју
производње воћа и поврћа у средњем
Банату

3 године

РРА Банат

59.166.656 РСД
(515.763,68 ЕУР)

Покрајински фонд за развој
пољопривреде

503.500.000,00 РСД
(4.389.077,08 ЕУР)

Покрајински фонд за развој
пољопривреде

70.000.000,00 РСД
(610.199,40 ЕУР)

Покрајински фонд за развој
пољопривреде

80.000.000,00 РСД
(697.370,74 ЕУР)

Покрајински фонд за развој
пољопривреде

102.500.000,00 РСД
(893.506,26 ЕУР)

Развојни фонд АП Војводине

250.000.000,00 РСД
(2.179.283,56 ЕУР)
по овом конкурсу
тренутно, уз
могућност повећања
у зависности од
сарадње са другим
институцијама

Развојни фонд АП Војводине

150.000.000,00 РСД
(1.307.570,13 ЕУР)
по овом конкурсу
тренутно, уз
могућност повећања
у зависности од
сарадње са другим
институцијама

Кредитирање куповине нове погонске и
прикључне пољопривредне механизације
Кредитирање пчеларске прозводње

Кредитирање подизања вишегодишњих
засада воћа и винове лозе и постављања
противградне мреже
Кредитирање производње под
заштићеним простором (пластеници,
стакленици) и опреме у њима

сваке године у
фебруару и
септембру
сваке године у
фебруару и
септембру
сваке године у
фебруару и
септембру
сваке године у
фебруару и
септембру

Конкурс за доделу дугорочних кредита за
пољопривреду
До
искоришћења
средстава
планираних за
реализацију
конкурса.
Конкурс за доделу дугорочних кредита за
развој прехрамбено-прерађивачке
индустрије
До
искоришћења
средстава
планираних за
реализацију
конкурса.

Покрајински секретаријат
за пољопривреду,
водопривреду и
шумарство

20.000.000,00

20.000.000,00
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3.5 Мера Повећање запослености кроз развој непољопривредних делатности на село
Програм/пројекат
Подстицање развоја и услуга у сеоском
туризму
Економско оснаживање жена на селу АП
Војводине

Трајање
пројекта/програ
ма
јул 2014новембар 2014

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Регионална развојна агенција
Бачка

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

300.000,00 РСД

24 месеца

Гаранцијски фонд Аутономне
Покрајине Војводине

Средства из буџета
АП Војводине

23.000.000,00 РСД
(200.494,09 ЕУР)

3.6 Мера Смањење незапослености кроз развој и промоцију туризма, посебно у руралним подручјима
Програм/пројекат

Трајање
пројекта/програ
ма
2014-2019

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Средства из буџета
АП Војводине

Град Панчево
Завод за заштиту споменика
културе Панчево
Удружење ''Неолитско Старчево''
Народни музеј Панчево

износ ће бити
накнадно утврђен

износ ће бити накнадно
утврђен

“Унапређење одрживог развоја локалних
заједница на границама заштићених
подручја природе Дунавске регије у
Србији“

1,5-2 године

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине

Пок. секретаријат за
културу и јавно
информисање, Пок.
секретаријат за
урбанизам, градитељство
и заштиту животне
средине, Покрајински
секретаријат за привреду,
запошљављње и
равносправност полова
Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине

285.000,00 ЕУР
(32.694.231,00 РСД)

4.904.134,00 динара (у
случају реализације ИПА)

Комплекс базена са Spa&Wellness
центром и пратећим објектима

Прва фаза уређена, Друга
фаза - до краја
2014., Трећа
фаза - до краја
2015, Четврта
фаза - до краја
2016 (од 2014
до 2016)

Општина Бачка Паланка, Влада
АП Војводине

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

800.000.000,00 РСД

Очување и унапређење Археолошког
налазишта Град у Старчеву, непокретно
културно добро од изузетног значаја
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Обилазак еко музеја пловидбом Великим
бачким каналом од Дунава до Тисе

2015-2016

Град Сомбор, Oпштинa Кула,
Општина Апатин, Општина Бечеј,
Општина Србобран, Општина
Врбас, Воде Војводине,
Покрајински завод за заштиту
споменика културе Петроварадин,
Регионална развојна агенција
Бачка.
Општина Србобран, Општина
Бечеј, Регионална развојна
агенција Бачка, ЈВП „Воде
Војводине“
Општина Тител (отворена
могућност израде пројекта уз
укључење институција од
пројектног интереса – развојних
агенција, научно-истраживачких
институција, јавних предузећа,
итд)
Фонд „Европски послови“ АП
Војводине

Унапређење туризма на простору Парка
природе Бељанска бара

2014-2019

Тителски брег

Није
дефинисано

Nature Tourism Development - NaTour

24 месеца

Оживљавање и развој старих заната

2014-2017

Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова

Инфраструктурно опремање регионалне
бициклистичке руте Срем

2014-2017.

РРА Срем

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

Није дефинисано

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова
Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

Није дефинисано

Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељства и заштиту
животне средине
Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова

24.007.552,80 РСД

3.601.132,90 РСД

58.000.000 РСД

58.000.000 РСД

34.108.800,00 РСД

756.000 ЕУР
(86.725.749,6 РСД)

3.7. Мера повећањее одрживог енергетског развоја кроз повећање коришћења обновљених извора енергије
Програм/пројекат

Трајање
пројекта/програ
ма
2014-2015

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Средства из буџета
АП Војводине

ПСЕМС и регистровани
пољопривредна газдинства и
земљорадничке задруге

Покрајински секретаријат
за енергетику и
минералне сировине

100.000.000,00

11.518.466,67

Суфинансирање изградње јавних
складишта за биомасу

2014-2017

ПСЕМС и локалне самоуправе (
општине и градови) на територији
АП Војводине

Покрајински секретаријат
за енергетику и
минералне сировине

500.000.000,00

142.500.000,00

Суфинансирање изградње когенеративног
постројења на биомасу

2014-2017

ПСЕМС и локалне самоуправе (
општине и градови) на територији
АП Војводине

Локалне самоуправе и
Покрајински секретаријат
за енергетику и

580.000.000,00

/

Примена соларне енергије у заливним
системима
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минералне сировине

Суфинансирање изградње хибридног
постројења (солар-геотермална вода) за
производњу топле потрошне воде

2014-2017

Локалне самоуправе и
Покрајински секретаријат
за енергетику и
минералне сировине
Покрајински секретаријат
за енергетику и
минералне сировине

Развој мини хидроелектрана на Хс ДТД

5 година

Покрајински секретаријат за
енергетику и минералне сировине,
ЈВП Воде Војводине

Повећање коришћења обновљивих извора
енергије на територији Аутономне
Покрајине Војводине

2014-2017

Гаранцијски фонд Аутономне
Покрајине Војводине

1.500.000 ЕУР
(172.074.900 РСД)

Мелиорација деградираних шума и
шикара на подручју ЈП „Војводинашуме“

2014 - 2017

ЈП "Војводинашуме

3.610.800 РСД
годишње (31.475,83
ЕУР)

Нега и одржавање шумских засада

2014 - 2017

ЈП "Војводинашуме

14.426.800 РСД
годишње (125.760,35
ЕУР)

Пошумљавање - подизање нових шума на
земљишту у државној својини

2014 - 2017

ЈП "Војводинашуме

143.541.600 РСД
(1.251.271,39 ЕУР)

Производња садног материјала за потребе
обнављања и подизања шума у Војводини

2014 - 2017

ЈП "Војводинашуме

12.591.890 РСД
годишње (109.765,20
ЕУР)

Санација штета насталих услед сушења
шума

2004 - 2017

ЈП "Војводинашуме

17.850.950 РСД
годишње (155.609,13
ЕУР)

Заштита шума и шумских засада на
подручју којим газдује ЈП
„Војводинашуме“

2014 - 2017

ЈП "Војводинашуме

14.954.583 РСД
годишње (130.361,11
ЕУР)

Заштита шума од пожара подручју којим
газдује ЈП „Војводинашуме“

2014 - 2017

ЈП "Војводинашуме

3.748.920 РСД
годишње (32.679,84
ЕУР)

200.000.000,00

/

око 20.000.000 ЕУР
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IV Приоритет РАЗВОЈ ИНСТИЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.1 Мера Развој институционалног оквира у циљу смањења регионалних разлика
Програм/пројекат

Трајање
пројекта/програ
ма
до 2020.

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Средства из буџета
АП Војводине

Управа за заједничке послове
покрајинских органа

Управа за заједничке
послове покрајинских
органа

4.000.000,00 РСД
(2015. г.)

4.000.000,00 РСД
(2015. г.)

Координационо телo за спровођење
регионалне политике АП Војводине

2015-2017

Влада АП Војводине, Покрајински
секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност
полова, Агенција за регионални
развој АП Војводине

Агенција за регионални
развој АП Војводине

40.000.000 РСД

40.000.000 РСД

My Project

2015-2016

Покрајински секретаријат за
међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу и покрајински
органи управе као корисници

ПС за међурегионалну
сарадњу и локалну
самоуправу

1.000.000, 00 динара
/ 2015. год

1.000.000, 00 динара /
2015. год

Унапређење радних и управљачких
процеса у ЈСЛ

2014-2020

ПС за међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу, ВИП фонд,
ПС за привреду, запошљавање и
равноправност полова,
Покрајински секретаријат за
образовање, управу и националне
заједнице, Служба за управљање
људским ресурсима АП Војводине,

ПС за међурегионалну
сарадњу и локалну
самоуправу

76.000.000, 00 РСД /
2015. год.

82.500.000, 00 РСД / 2015.
год.

Израда софтвера "Планови потреба за
енергијом и енергетске личне карте
општина АП Војводине"

2014-2015

ПСЕМС и изабрани понуђач у
поступку јавне набавке

Покрајински секретаријат
за енергетику и
минералне сировине

5.500.000,00

5.500.000,00

Успостављање портала за размену
искустава, координацију и праћење
развоја ИКТ у локалним самоуправама на
територији АПВ

37

Академијa „Европски послови“

Конкурс за доделу кредитних средстава на
име предфинансирања активности у
реализацији пројеката инструмената
претприступне помоћи Европске уније –
„ИПА“

Пројектне
активности
трајаће 8
месеци на
годишњем
нивоу.
Планирано
трајање
пројекта током
буџетског
периода 20142020
До
искоришћења
средстава
планираних за
реализацију
конкурса.

Фонд „Европски послови“ АП
Војводине; Покрајински
секретаријат за међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу;
Едукативни центар Нови Сад

Покрајински секретаријат
за међурегионалну
сарадњу и локалну
самоуправу;

Развојни фонд АП Војводине

5.101.200,00 РСД

2.868.000,00 РСД

100.000.000,00 РСД
(871.713,42 ЕУР) по
овом конкурсу
тренутно, уз
могућност повећања
у зависности од
сарадње са другим
институцијама

4.2 Мера Афирмација стратешког планирања развоја
Програм/пројекат
Израда документа „Стратегија развоја
информационог друштва у Аутономној
Покрајини Војводини са Акционим
планом до 2020. године”

Трајање
пројекта/програ
ма
Рок за
припрему
стратешког
документа: 6
месеци

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Средства из буџета
АП Војводине

Управа за заједничке послове
покрајинских органа
Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова
Покрајински секретаријат за науку
и технолошки развој
Покрајински секретаријат за
међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу

Управа за заједничке
послове покрајинских
органа
Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова
Покрајински секретаријат
за науку и технолошки
развој
Покрајински секретаријат
за међурегионалну
сарадњу и локалну
самоуправу

1.000.000,00 РСД
(2015. г.)

1.000.000,00 РСД
(2015. г.)
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Реализација „Стратегије развоја
информационог друштва у Аутономној
Покрајини Војводини са Акционим
планом до 2020. године”

До 2020.
Рокови ће бити
дефинисани
Акционим
планом
Стратегије
развоја
информационог
друштва у
Аутономној
Покрајини
Војводини

Управа за заједничке послове
покрајинских органа, Покрајински
секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност
полова, Покрајински секретаријат
за науку и технолошки развој,
Покрајински секретаријат за
међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу и други
покрајински органи управе,
телекомуникациони оператори,
Рател, универзитети, ФТН, ПМФ,
и други факултети, регионалне
развојне агенције, ИКТ кластер,
локалне самоуправе...;

Управа за заједничке
послове покрајинских
органа
Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправност полова
Покрајински секретаријат
за науку и технолошки
развој
Покрајински секретаријат
за међурегионалну
сарадњу и локалну
самоуправу

За реализацију
Акционог плана
Стратегије развоја
информационог
друштва у
Аутономној
Покрајини
Војводини ће се
користити средства
из буџета АПВ,
буџета локалних
самоуправа, и др.
Процена потребног
износа финансијских
средстава за
реализацију сваке
активности, односно
за сваку набавку,
биће утврђена на
основу анализе
тржишта и цена из
релевантних уговора
који су закључени у
претходнe 3 године,
рачунајући и
процену пораста
цена на тржишту
(2% годишње) у
складу са Законом о
јавним набавкама
(„Сл. гласник РС”,
број 124/2012).

Процена потребног износа
финансијских средстава за
реализацију сваке
активности, односно за
сваку набавку, биће
утврђена на основу
анализе тржишта и цена
из релевантних уговора
који су закључени у
претходнe 3 године,
рачунајући и процену
пораста цена на тржишту
(2% годишње) у складу са
Законом о јавним
набавкама („Сл. гласник
РС”, број 124/2012).
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Реализација Стратегија еУправе
покрајинских органа са акционим планом
до 2015. године

До 2015. г.

Органи покрајинске управе носиоци пројеката дефинисани су
Акционим планом Стратегијe
еУправе покрајинских органа

1) Покрајински
секретаријат за
образовање, управу и
националне заједнице координација
имплементације и надзор
над реализацијом;
2) Управа за заједничке
послове покрајинских
органа - техничка
подршка реализацији
Стратегије;

Оријентациона
процена укупног
износа финансијских
средстава за
реализацију
пројеката Акционог
плана, на годишњем
нивоу у планском
периоду до 2015.
године:
2014. - 47.800.000,00
динара
2015. - 33.500.000,00
динара

IPA пројекат (спорт) и др.

Израда документа „Стратегија развоја
електронских комуникација у Аутономној
Покрајини Војводини са Акционим
планом до 2020. године”

Рокови ће бити
дефинисани
Акционим
планом
Стратегије
електронскох
комуникација
до 2020. године

Покрајински секретаријат за
привреду,запошљавање и
равноправност полова

Покрајински секретаријат
за привреду запошљавање
и равноправност полова

За реализацију
Стратегије
електронских
комуникација до
2020. године ће се
користити средства
из буџета АПВ, и из
других извора
уколико буду на
располагању.
Процена потребног
износа финансијских
средстава за
реализацију сваке
активности биће
утврђена на основу
анализе тржишта и
цена из релевантних
уговора који су
закључени у
претходнe 3 године,
у складу са Законом
о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС”,
број 124/2012).

Средства из буџета АПВ
,Процена потребног
износа финансијских
средстава за реализацију
сваке активности, односно
за сваку набавку, биће
утврђена на основу
анализе тржишта и цена
из релевантних уговора
који су закључени у
претходнe 3 године,
рачунајући и процену
пораста цена на тржишту
(2% годишње) у складу са
Законом о јавним
набавкама („Сл. гласник
РС”, број 124/2012).
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Реализација Стратегија електронских
комуникација до 2020. године

до 2020. Године

Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и
равноправност полова

Покрајински секретаријат
за привреду,
запошљавање и
равноправности полова и
локалне самопураве у АП
Војводини

Израда Стратегије еУправе покрајинских
органа до 2020. године са акционим
планом

Рок за
припрему
акционог плана:
6 месеци

1) Покрајински секретаријат за
образовање, управу и националне
заједнице - координација
имплементације и надзор над
реализацијом;
2) Управа за заједничке послове
покрајинских органа - техничка
подршка реализацији Стратегије;

1) Покрајински
секретаријат за
образовање, управу и
националне заједнице координација
имплементације и надзор
над реализацијом;
2) Управа за заједничке
послове покрајинских
органа - техничка
подршка реализацији
Стратегије;

Средства се налазе у
буџету АПВ у
укупном износу од
20.000.000.00 динара
. Средства се
годишње обезбеђују
од стране Ратела у
складу са Законом о
електронским
комуникацијама, а
средства ће бити
удружена са
локалним
самоуправама

Средства из буџета АПВ
и локалних самопурава
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Реализација Стратегије еУправе
покрајинских органа до 2020. године са
акционим планом

Рокови ће бити
дефинисани
Акционим
планом
Стратегије
еУправе
покрајинских
органа до 2020.
године

Органи покрајинске управе носиоци пројеката биће
дефинисани Акционим планом
Стратегијe еУправе покрајинских
органа

1) Покрајински
секретаријат за
образовање, управу и
националне заједнице координација
имплементације и надзор
над реализацијом;
2) Управа за заједничке
послове покрајинских
органа - техничка
подршка реализацији
Стратегије;

За реализацију
Стратегије еУправе
покрајинских органа
до 2020. године ће
се користити
средства из буџета
АПВ, и из других
извора уколико буду
на располагању.
Процена потребног
износа финансијских
средстава за
реализацију сваке
активности, односно
за сваку набавку,
биће утврђена на
основу анализе
тржишта и цена из
релевантних уговора
који су закључени у
претходнe 3 године,
рачунајући и
процену пораста
цена на тржишту
(2% годишње) у
складу са Законом о
јавним набавкама
(„Сл. гласник РС”,
број 124/2012).

Процена потребног износа
финансијских средстава за
реализацију сваке
активности, односно за
сваку набавку, биће
утврђена на основу
анализе тржишта и цена
из релевантних уговора
који су закључени у
претходнe 3 године,
рачунајући и процену
пораста цена на тржишту
(2% годишње) у складу са
Законом о јавним
набавкама („Сл. гласник
РС”, број 124/2012).

Регионални информациони систем (РИС)

2015-2017

Агенција за регионални развој АП
Војводине

Агенција за регионални
развој АП Војводине

35.000.000 РСД

35.000.000 РСД

Унапређење израде и спровођења
ефикасних локалних и регионалних
јавних политика

2014-2017

Покрајински секретаријат за
међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу, Агенција за
регионални развој АПВ,
покрајински секретаријати

Покрајински секретаријат
за међурегионалну
сарадњу и локалну
самоуправу

55.500.000, 00 РСД /
2015. год.

55.500.00, 00 РСД / 2015.
год.

Израда и реализација Акционог плана
политике за младе у АПВ

2014-2018

ПС за спорт и омладну

ПС за спорт и омладину

48.700.000,00

48.700.000,00

Израда регионалног акционог плана за
коришћење обновљивих извора енергије у
АП Војводини

2014-2015

ПСЕМС и Светска асоцијација за
биоенергију

Покрајински секретаријат
за енергетику и
минералне сировине

4.500.000,00

4.500.000,00
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Израда регионалног акционог плана за
енергетску ефикасност АП Војводине

2015-2016

ПСЕМС и изабрани понуђач у
поступку јавне набавке

Просторни план подручја посебне намене
Специјалног резервата природе "Тителски
брег"

Завршетак
Концепта
Плана децембар
2013. године,
Завршетак
Нацрта Плана
2014, а усвајање
2015. године
Завршетак
Концепта
Плана децембар
2013. године,
Завршетак
Нацрта Плана
2014, а усвајање
2015. године
Завршетак
Концепта
Плана децембар
2013. године,
Завршетак
Нацрта Плана
2014, а усвајање
2015. године.
Даља разрада
ППППН
плановима
нижег реда.
Завршетак
Нацрта Плана
2014, а усвајање
2015. године.
Даља разрада
ППППН
плановима
нижег реда.

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине,
Републичка агенција за просторно
планирање и ЈП Завод за
урбанизам Војводине

Просторни план подручја посебне намене
специјалног резервата природе "Слано
Копово"

Просторни план подручја посебне намене
"Суботичке пустаре и језера"

Просторни план подручја посебне намене
мреже коридора саобраћајне
инфраструктуре на основном правцу
државног пута I реда бр. 24 СуботицаЗрењанин-Ковин („Банатска магистрала“)

Покрајински секретаријат
за енергетику и
минералне сировине
Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине

4.500.000,00

/

7.500.000,00 РСД

7.500.000,00 РСД

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине,
Републичка агенција за просторно
планирање и ЈП Завод за
урбанизам Војводине

Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине

6.500.000,00 РСД

6.500.000,00 РСД

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине,
Републичка агенција за просторно
планирање и ЈП Завод за
урбанизам Војводине

Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине

15.000.000,00 РСД

15.000.000,00 РСД

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине,
Републичка агенција за просторно
планирање и ЈП Завод за
урбанизам Војводине

Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине

10.000.000,00 РСД

10.000.000,00 РСД

43

ППППН културног предела Бач

Просторни план подручја посебне намене
инфраструктурног коридора ПанчевоВршац-Румуниија

Завршетак
Нацрта Плана
2014, а усвајање
2015. године.
Даља разрада
ППППН
плановима
нижег реда
2014-2020.
2015-2017

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине,
Републичка агенција за просторно
планирање и ЈП Завод за
урбанизам Војводине

Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине

2014: 655.080.,00
2015-2020:
10.000.000,00 РСД

2014: 655.080.,00 20152020: 10.000.000,00 РСД

Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине,
Републичка агенција за просторно
планирање и ЈП Завод за
урбанизам Војводине
Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине и ЈП
Завод за урбанизам Војводине

Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине

15.000.000,00 динара

15.000.000,00 РСД

Покрајински секретаријат
за урбанизам,
градитељство и заштиту
животне средине

2014: 2.500.000,00
РСД 2015-2020:
20.000.000,00 РСД

2014: 2.500.000,00
РСД2015-2020:
20.000.000,00 РСД

Покрајински секретаријат
за међурегионалну
сарадњу и локалну
самоуправу
Покрајински секретаријат
за међурегионалну
сарадњу и локалну
самоуправу

1.000.000,00 РСД

1.000.000,00 РСД

2.000.000,00 РСД

2.000.000,00 РСД

Годишњи извештај о остваривању РПП
АПВ

2014-2020

Увођење система менаџмент квалитета у
општинске управе

12 месеци

Локалне самоуправе у Бачком
региону, Регионалне развојне
агенције

Израда Оперативног програма за Бачку

12 месеци

Регионална развојна агенција
Бачка

4.3 Мера Ефикасније коришћење постојећих ресурса у циљу равномерног регионалног развоја
Програм/пројекат
Анализа конкурентских предности
локалних заједница
Програм доделе бесповратних средстава
Покрајинског секретаријата за финансије
за учешће у суфинасирању пројекта, који
се финансирају из фондова Европске
уније

Трајање
пројекта/
програма
24 месеца

48 месеци

Носиоци активности

Институција одговорна за
извештавање

Укупно потребна
средства

Средства из буџета
АП Војводине

Универзитет у Новом Саду
(Центар за финансијски
инжењеринг), Регионална развојна
агенција Бачка
Покрајински секретаријат за
финансије

Покрајински секретаријат
за међурегионалну
сарадњу и локалну
самоуправу
Покрајински секретаријат
за финансије

19.380.000 РСД

15.504.000,00 РСД

800.000.000,00 РСД

800.000.000,00 РСД
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ЛИСТА ПРОЈЕКАТА
1. ПРИОРИТЕТ – I - РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
Мера 1.1. Подстицање новог запошљавања лица која су скоро остала без запослења
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта

I - РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
Мера 1.1. Подстицање новог запошљавања лица која су скоро остала без
запослења
Субвенције послодавцима за отварање нових радних места и субвенције
незапосленим лицима за самозапошљавање
Раст запошљавања и одрживо повећање запослености
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,
Јединице локалне самоуправе, Национална служба за запошљавање
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,
АП Војводина

Подстицање запошљавања у мање развијеним регионима, Унапређење људског
капитала и веће социјално укључивање, Унапређење институција и развој
тржишта рада, Редукованје дуалности на тржишту рада
2014-2017
300.000.000,00 РСД по години

1. Подстицање запошљавања и превенција незапослености; 2. Подстицање
запошљавања младих; 3. Подршка смањивању регионалних разлика; 4.
Подршка смањивању неформалног рада

Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Еваулација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта

I - РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
Мера 1.1. Подстицање новог запошљавања лица која су скоро остала без
запослења
Суфинансирање мера активне политике запошљавања
Раст запошљавања и одрживо повећање запослености
Стручна пракса, Програм приправника, Обуке у професионалним и радним
вештинама, Јавни радови
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,
Јединице локалне самоуправе, Национална служба за запошљавање
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,
АП Војводина

Подстицање запошљавања у мање развијеним регионима, Унапређење људског
капитала и веће социјално укључивање, Унапређење институција и развој тржишта
рада, Редукованје дуалности на тржишту рада
2014-2017
162.000.000,00 РСД по години

1. Подстицање запошљавања и превенција незапослености; 2. Подстицање
запошљавања младих; 3. Подршка смањивању регионалних разлика; 4. Подршка
смањивању неформалног рада

Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Еваулација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

I - РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
Мера 1.1. Подстицање новог запошљавања лица која су скоро остала без
запослења
СПОРТСКИ ТАЛЕНТИ АП ВОЈВОДИНЕ
Основни циљ пројекта јесте повећање броја младих спортиста и тенера који ће
бити препознати и стимулисани путем стипендија за спортско усавршавање.
Улагање у младе спортисте и тренере треба да повећа број освојених медаља
(врхунски спортски резултат) на Олимпијским играма младих 2014. године и
Олимпијским играма у Бразилу 2016. године.
Крајем сваке године се прикупљају подаци о спортским талентима и тренерима
у АП Војводини. Податке достављају покрајински грански савези. Након обраде
података Комисија проглашава 50 спортиста и 10 тренера који ће бити редовно
стипендирани у току следеће године од стране Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину.
Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Члан 39. Закона о утврђивању
надлежности Aутономне Покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/09),
члан 32. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист
АПВ", бр. 4/10, 4/11, 20/12 и 26/12), те чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету АП Војводине
Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Спортски савез Војводине,
покрајински грански савези, Покрајински завод за спорт и медицину спорта.
АП Војводина, сви окрузи и општине

Сваке године у децембру месецу покрајински грански савези преко својих
стручних комисија достављају шири списак спортиста и тренера који по
њиховом мишљењу треба да буду препознати као СПОРТСКИ ТАЛЕНТИ
ВОЈВОДИНЕ. Након тога стручна комисија Покрајинског секретаријата за спорт
и омладину прави коначни списак спортиста и тренера који улазе на списак
стипендиста у наредној години.
I фаза (2013.): прикупљање предлога покрајинских гранских савеза до 01.
децембра 2013. године;
II фаза (2013-2014.): састанак Комисије за таленте Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину до 31. јануара 2014. године, проглашавање листе 50 спортиста
и 10 тренера који ће бити стипендирани;
III фаза (2014-2015.): уплата месечних стипендија спортистима, тренерима и
установама које се баве школовањем и оспособљавањем спортских стручњака
(тренери) и стручњака у спорту.
39.000.000 динара (2014.: 12.000.000, 2015.: 13.000.000, 2016.: 14.000.000)
Буџет АПВ
Извесно
Повећан број освојених медаља (врхунски спортски резултат) спортиста и
тренера из АП Војводине на Олимпијским играма младих 2014. године,
Олимпијским играма у Бразилу 2016. године, европским и светским
такмичењима у олимпијским гранама спорта.
број освојених медаља на државним првенствима из АПВ;
број освојених медаља на првенствима Европе у конкуренцији сениора, јуниора
и кадета спортиста из АПВ;
број освојених медаља на првенствима света у конкуренцији сениора, јуниора и
кадета спортиста из АПВ;
број освојених медаља на Олимпијским играма младих у конкуренцији кадета
спортиста из АПВ;
број освојених медаља на Олимпијским играма у конкуренцији сениора
спортиста из АПВ;
Постигнути резултати младих спортиста из АП Војводине су у директној вези са
повећањем занимања и интересовања пионира и младих за бављење спортом у

47

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

АП Војводини. Повећаним учешћем младих у спортским активностима
индиректно се утиче и на смањење броја негативних појава и екцеса на улицама
а свакако и на повећање здравља нације. Потребно је обухватити спортске
таленте из свих општина АП Војводине.
Наративни и финансијски извештај на годишњем нивоу, који ће бити нa сајту
Секретаријата.
Пројекат "Спортски таленти АП Војводине"
Постоји ризик да се неће препознати сви таленти из АП Војводине, јер је ово
узрст од 15 до 20 година и није могуће утврдити код свих спортиста тачну
процену тј. да ли ће сви они постизавати врхунске резултате у наредном
периоду.
Једном годишње, по завршетку сваке фазе пројекта.
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Мера 1.2. Повећање запошљивости незапослених лица и посебно угрожених категорија на тржишту рада
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

I - РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
1.2 Повећање запошљивости незапослених лица и посебно угрожених
категорија на тржишту рада
Афирмација образовања одраслих на територији АПВ
Изреда и реализација Покрајинског плана образовања одраслих
Умрежавање свих институција у покрајини које се баве образовањем одраслих
на свим нивоима (од основног до доживотног образовања), усклађивање
индивидуалних образовних потреба са локалним тржиштем рада и слободним
временом. Оснаживање учења у свим животним добима на разним местима и
институцијама, на формалан и неформалан начин. Прилагођавање образовања
конкретним потребама, околностима, захтевима, могућностима појединца као
и његово оспособљавање за трајну запошљивост и активно грађанство.
Влада АПВ - Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне
заједнице
ПСОУНЗ, ПС за привреду, запошљавање и равноправност полова, ПС за
здравство, социјалну политику и демографију, локалне самоуправе,
едукативни центри, Национална служба за запошљавање
Аутономна Покрајина Војводина
Истраживање образовних потреба и утврђивање мреже инстируција за
образовање одраслих, израда плана и реализација.
Годину дана снимање стања и израда плана, имплементација пројекта од 2015.
године.
12.500.000,00 динара
Извор средстава - 500.000,00 динара-планирана средства из буџета АПВ за
2014.г.
Пројекција за 2015.годину:Буџет АПВ 2.000.000,00 динара и донације и
локална самоуправа 2.000.000,00 дин.
Пројекција за 2016.годину:Буџет АПВ 2.000.000,00 динара и донације и ЕУ
фондова2.000.000,00 дин.
Пројекција за 2017.годину:Буџет АПВ 2.000.000,00 динара и донације и ЕУ
фондова 2.000.000,00 дин.
Извесност добијања средстава: Средња
Развој кључних компетенција (вештине, знања, способности и ставови)
појединца неопходних за лично остваривање и постизање индивидуалних
животних циљева. Афирмација активног грађанства и могућност запослења
како би капацитети појединца били компатибилни са тржиштем рада.
Број одржаних курсева, едукација и учесника у њима.
Подржана и подстакнута интеракција појединца са својим окружењем.
Годишње
Одржане едукације, саветовања, обуке, купљена опрема, евиденција
присутности, извештај о реализованим активностима, видео и фото записи.
Недовољна свест о значају доживотног образовања, слаба заинтересованост
институција, локалних самоуправа. Политички ризик.
по завршетку пројекта
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

I - РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
1,2, Повећање запошљивости незапослених лица и посебно
угрожених категорија на тржишту рада
Економско оснаживање жена на територији АП Војводине
Унапређен економски положај жена на територији АП Војводине
Допринос повећању запошљивости жена и њихово укључивање на
тржиште рада кроз различите циљане програме.
спровођење мера активности политике запошљавања, реализација
антидискриминационе политике у области запошљавања и рада,
подстицање запошљавања особа са инвалидитетом и других теже
запошљивих категорија грађана
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова, Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, Покрајински завод за равноправност
полова , Покрајински фонд за развој пољопривреде

Географска подручја (окрузи и општине) у
којима ће програм бити имплементиран

АП Војводина

Активности на пројекту

1. развој и реализација циљаног програма за отварање нових радних
места и самозапошљавање за жене
2. развој и реализација циљаног програма за запошљавање
вишеструко дискриминисаних жена 3. реализација мера за повећање
тржишно оријентисане пољопривредне производње4.подстицање
повећања самозапослености, предузетништва и задругарства жена у
непољопривредном сектору, 5.укључивање потреба, интереса и
потенцијала жена у све покрајинске политике економског,
регионалног и руралног развоја, и дефинисање мера и програма који
одговарају тим потребама, интересима и потенцијалима
6.спровођење мера за унапређивање приступа жена на селу
ресурсима значајним за економску партиципацију

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

2015-2017

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Укупно: 2015 - 95.833.333,00
2016: 95.833.333,00 201795.833.333,00 Од тога из буџета: 2015-20.500.000,00 201620.500.000,00 2017- 20.500.000,00

Очекивани резултати програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији пројекта
Процена ризика

Евалуација

Ex-ante евалуација,
Оn-going евалуација,
Interim евалуација,
Mid-term евалуација
Ex-post евалуација.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта

I - РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
1.2. Повећање запошљивости незапослених лица и посебно
угрожених категорија на тржишту рада
„Школа за пословну стандардизацију и сертификацију “
Обуке и имплементација међународних, европских и националних
стандарда, са циљем повећања конкурентности сектора малих и
средњих предузећа, као и сертификација кључног техничког особља
са циљем повећања компетентности људских ресурса.
Школа за пословну стандардизацију и сертификацију има задатак да
за учеснике у Програму обезбеди неопходан ниво компетенција
кроз различите садржаје и облике обука и тренинга, у зависности од
потреба самих компанија, односно полазника. Обуке и
имплементација ће се вршити ускладу са јасно дефинисаним
стндардизованим процедурама.
Секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
БСЦ Информативни центар за пословну стандардизацију и
сертификацију, Факултет Техничких Наука у Новом Саду,
Покрајински секретаријат за привреду

Географска подручја (окрузи и општине) у
којима ће програм бити имплементиран

Војводина

Активности на пројекту

Активности обуке и имплементације се цврше на основу
дефинисаних процедура:
- Избор учесника у програму - корисника
- Израда програма обука
- Избор предавача по јасно дефинисаној процедури
- Израда плана обука
- Реализација
- Периодична евалуација

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

36 месеци (јануар 2015 – децембар 2017)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања

Износ средстава: 2015 12.500.000 буџет +12.500.000, 2016.
12.500.000 буџет +12.500.000, 2017. 12.500.000 буџет +12.500.000
рсд
Извор средстава - републички, покрајински, локални буџет, ЕУ
фондови, донације иностраних држава и међународних
организација
Извесност добијања средстава: Средња
Подизање конкурентности људских ресурса и домаће привреде,
Повећање продуктивности,
Стварање новог пословног имиџа домаћих компанија, региона,
земље.
• број обука
• број укључених МСП
• број корисника – учесника,
• број израђених приручника (едукативних материјала)
• број издатих сертификата - лиценци
Број нових извозника
Објављивање огласа – обавештења у штампаним медијима,
Штампање промотивних памфлета – „флајера“,
Објављивање путем електронских медија,
Обавештавање преко друштвених мрежа

Писани документ о реализацији пројекта
Процена ризика

Незаинтересованост МСП-промотивна предавање и радионице,
упознавање јавности са циљевима, резултатима и бенефитима за
кориснике
Политичка стабилност-прихватљив ризик
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Евалуација

Периодична, напредовање пројекта по фазама са финансијским
извештајима
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта

I - РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
1.2. Повећање запошљивости незапослених лица и посебно угрожених
категорија на тржишту рада
Пилот пројекат: „Подизање иновативне способности МСП “
Коришћење иновативности за подизање конкурентности сектора малих и
средњих предузећа коришћењем креативне енергије људских ресурса.
Развој програма за покретање иновативног потенцијала у МСП.
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност
полова
БСЦ Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију,
Универзитет у Новом Саду

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити
имплементиран

Војводина

Активности на пројекту

• Избор МСП- корисника
• Израда специјалних програма обука и радионица
• Избор предавача, мотиватора и радионичара по јасно дефинисаној
процедури
• Израда плана специјалних обука и радионица
• Реализација
• Периодична евалуација

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

24 месеца (јануар 2014 – децембар 2015)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

Износ средстава: 2015: 25.000.000 (12 500.000 буџет+12.500.000 фондови),
2016: 25.000.000 (12 500.000 буџет+12.500.000 фондови) РСД
Извор средстава - републички, покрајински, локални буџет, ЕУ фондови,
донације иностраних држава и међународних организација
Извесност добијања средстава: Средња
Ослобођена креативна енергија у функцији економског раста,
Подизање конкурентности људских ресурса и домаће привреде,
Повећање продуктивности,
Стварање новог пословног имиџа домаћих компанија, региона, земље.
• број обука и број мотивационих радионица
• број укључених МСП
• број корисника – учесника,
• број израђених приручника (едукативних материјала)
• број издатих сертификата
Број нових производа на тржишту
Објављивање огласа – обавештења у штампаним медијима,
Штампање промотивних памфлета – „флајера“,
Објављивање путем електронских медија,
Обавештавање преко друштвених мрежа
План и програм пилот пројекта: „Подизање иновативне способности
МСП “ у периоду јануар 2014. - децембар 2015.
Незаинтересованост МСП-промотивна предавање и радионице, упознавање
јавности са циљевима, резултатима и бенефитима за кориснике
Политичка стабилност-прихватљив ризик
Периодична, напредовање пројекта по фазама са финансијским
извештајима
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Мера 1.3. Унапређење запошљивости радног контигента кроз унапређење стручности модернизацијом
система образовања и обуке
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију

I - РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
1.3. Унапређење запошљивости радног контигента кроз унапређење
стручности модернизацијом система образовања и обуке
Усаглашавање образовања са потребама тржишта рада
Унапређење образовног система и побољшање знања, вештина и компетенција
кроз формално образовање, неформално учење и оспособљавање, у циљу
повећања могућности запошљавања и конкурентности
Образовни систем је недовољно флексибилан у односу на привредни развој и
потребе привреде. Потребно је модернизовати образовни систем, како би се
смањила незапосленост и привреда учинила ефикаснијом. Развој образовања и
учења одраслих је кључни фактор за повећање нивоа знања и оспособљености
за различите животне задатке, побољшање квалитета живота сваког појединца,
обезбеђивање једнаких могућности и социјалне укључености и успешног
развоја привреде.
Један од начина за смањење незапослености јесте промовисање приступа и
учешћа одраслих у целоживотном учењу. Подизање свести о значају
целоживотног учења битно утиче на побољшање квалитета живота и
напредовање друштва у целини.
Да би се смањила незапосленост потребно је кренути од унапређења квалитета
образовања на свим нивоима и усаглашавања са потребама тржишта рада.
Такође је потребно подстицати проширену делатност средњих стручних школа
као центара регионалног развоја.
Влада АП Војводине , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице;
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова;
Национална служба за запошљавање; Отворени универзитет у Суботици;
АП Војводина
• Промовисање стучног образовања орјентисаног према потребама тржишта
рада и стратешким опредељењима АПВ.
• Успоставити модел укључиваја каријерне орјентације у основним и средњим
школама.
• Унапређење предузетничког нивоа на свим нивоима образовања у циљу
подизања свести ученика о самозапошљавању
• Подизање квалитета стручне праксе путем измена система реализације праксе
као што су одлазак и практичан рад деце у предузећа уз гостовања ментора у
школама са циљем упознавања и едукације
• оживљавање концепта стипендирања ученика и обезбеђивање стручне праксе
током школовања од стране послодаваца
• увођење модела потписивања предуговора са најбољим практикантима као
сигурност за радно место у будућности - нагласак на непопуларним
занимањима,
• сарадња и ангажовање наставника од стране компанија у којима деца
обављају стручну праксу како би наставни кадар био упознат са активностима
компаније и представљао домаћине својим ученицима током праксе у
компанијама.
• Преуређење средњих стручних школа за обаваљање проширене делатности;
Обука наставног кадра за проширену делатност и припрема ученика;
Три године: 1: Анализа тржишта рада, потреба привреде и могуђности
образовања; Преуређење објеката; Обука наставног кадра и припрема ученика;
2. Реализација 3. Реализација + Евалуација
6.300.000,00 динара
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програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

Извор средстава - 300.000,00 динара-планирана средства из буџета АПВ за
2014.г. Пројекција за 2015.годину:Буџет АПВ 1.000.000,00 динара и донације и
локална самоуправа 1.000.000,00 дин.
Пројекција за 2016.годину:Буџет АПВ 1.000.000,00 динара и донације и ЕУ
фондова 1.000.000,00 дин.
Пројекција за 2017.годину:Буџет АПВ 1.000.000,00 динара и донације и ЕУ
фондова 1.000.000,00 дин.
Извесност добијања средстава: Средња
• Висок ниво информисаности о значају целоживотног учења
• Резултати анализа промена на тржишту рада
• повећања могућности запошљавања
унапређен образовно-васпитни рад; оспособљени објекти; обучени наставници
и ученици за проширену делатност средњих школа;
• Повећан број људи који имају могућност додатне обуке за потребе запослења
• Број стипендираних ученика
• Број ученика који похађају стручну праксу који омогућава лакше
запошљавање
• Број пилот школе који пружају предузетничко образовање
број опремљених порсторија за проширену делатност школе; број обучених
наставника; број корисника;
Смањење броја незапослених;
Побољшање квалитета живота; 7 средњих стручних школа као регионалних
центара привредног развоја;
Путем средстава јавног информисања, путем Интернет портала, путем
тромесечних/годишњих извештаја
Извештај о реализацији пројекта
Недостатак финансијских средстава; незаинтересованост циљних група;
проблем успостављања сарадње са привредним субјектима; инфраструктура;
еколошки ризик;
Извештај о укупном броју полазника и извештај Националне службе за
запошљавање на годишњем нивоу.

55

Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта
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I - РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
1.3. Унапређење запошљивости радног контигента кроз унапређење
стручности модернизацијом система образовања и обуке
Увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у установама
образовања и васпитања на територији Аутономне Покрајине Војводине
Општи циљ: Успостављање квалитативаног и конкурентног модела
образовања, који примењује модеран и међународно признат наставни
план и програм.
Посебни циљеви:
1) Подстицање добре наставне праксе кроз потпуну припрему ученика за
њихово даље образовање
2) Развој модела двојезичне наставе примереног потребама и условима рада
предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и
васпитања, као допринос развоју вишејезичности у систему образовања
Републике Србије.
3) Унапређивање квалитета и осавремењивање образовно-васпитног рада кроз:
- увођење у свакодневну наставну праксу савремених метода рада на енглеском
језику;
- реорганизовање наставних програма кроз хоризонтално и вертикално
повезивање наставних тема и садржаја а у циљу остваривања прописаних
циљева образовања и васпитања;
- израду критеријума и стандарда за проверу постигнућа деце и ученика;
- развијање сарадње са двојезичним школама у европским и другим државама.
4) Подизање нивоа и квалитета језичке компетенције ученика у страном језику.
Двојезична настава подразумева извођење наставе појединих предмета на
српском и енглеском језику, у склопу наставног плана и програма које утврђује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у
припремном предшколском програму у години пред полазак у основну школу,
у основној школи и у средњој школи. Ученици уче градиво у истом обиму и
према истим критеријумима као и остали који те предмете слушају само на
српском језику. Главни циљ двојезичне наставе је пружање ученицима не само
стручне компетенције – овладавање стручном терминологијом, у сваком
појединачном програму, него и одличну језичку и комуникацијску
компетенцију. Страни језик постаје средсво за стицање и језичких и нејезичких
знања и вештина, а српски и енглески језик се не искључују већ се надопуњују.
Осим обавезних и изборних предмета које прописује Министарство
просвете,науке и технолошког развоја део наставе ће се реализовати на
енглеском језику у обиму најмање 30%, а највише 45% од укупног фонда часова
на годишњем нивоу. Васпитачи и наставници треба да имају знање енлеског
језика најмање на нивоу Б2 Заједничког европског оквира, као и адекватне
методичке обуке за извођење билингвалне наставе.
Као резултат све већих захтева и потреба за комуникацијом на страном језику,
као и за професионалном мобилности, последњих година су се у европским и
светским образовним системима отворила бројна двојезична одељења.
Влада АП Војводине , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице
• Градови Нови Сад, Суботица, Панчево, Сремска Митровица, општина Врбас,
општина Сента (до сада укључени у пројекат)
• Са тенденцијом укључивања што већег броја установа са територије АП
Војводине
Сарадња са установама образовања ради утврђивања реалних просторних и
кадровских услова за реализацију пројекта.
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Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Формирање тима за реализацију Пројекта
Помоћ у припремама стручне литературе за васпитаче, учитеље, наставнике и
стручне сараднике.
Пружање стручне помоћи и подршке установама у остваривању циљева и
програма
Набавка наставних средстава и опреме
Припрема и одржавање родитељских састанака у образовним установама
Планирани састанци, консултације са свим актерима.
Послови на потписивању протокола о приступању имплементацији пројекта
између секретаријата и градова и општина.
Сарадња са Британским Саветом.
Сарадња са носиоцима методичке обуке васпитача, наставника и стручних
сарадника који су укључени у пројекат, као и присуствовање организованим
семинарима у те сврхе.
Праћење извештавања о организацији прелиминарног тестирања наставног
кадра са Британским Саветом, како би кадар стекао одговарајуће сертификате
за извођење двојезичне наставе у оквиру пројекта.
Договори о сарадњи у вези са праћењем и вредновањем квалитета програма
двојезичног васпитно-образовног рада
Планирање студијских путовања у циљу размене искустава и стицања нових
знања
Трајање пројекта није временски ограничено. Пројекат се реализује у фазама
које су везане за буџетску годину. (Свака фаза је једна буџетска година)
Укупно: 65.112.453,00
Буџет: 35.300.000,00
Пројекат увођења двојезичне наставе на српском и енглеском језику у
предшколском васпитању и образовању, основном и средњем образовању и
васпитању треба да обезбеди:
1) Развијен модел двојезичне наставе примерен потребама и условима рада
припремног предшколског, основног и средњег образовања и васпитања у
Републици Србији;
2) Квалитетан образовно-васпитни рад у складу са утврђеним стандардима, и
то:
- увођењем у свакодневну наставну праксу предшколске установе и школе
савремених и ефикасних метода рада на српском и енглеском језику;
- хоризонталним и вертикалним повезивањем прописаног наставног програма
заснованог на тематском приступу;
- изграђивањем критеријума и стандарда за проверу постигнућа деце и
ученика;
- развијањем сарадње са двојезичним предшколским установама и школама у
свету.
3) Подигнут ниво квалитета језичке компетенције деце и ученика у енглеском
језику;
4) Имплементиране организационе новине и установљавање оптималне
унутрашње структуре;
5) Развијен систем континуираног стручног усавршавања наставног кадра кроз
организовање различитих облика методичких и језичких обука и студијских
путовања у земљи и иностранству;
6) Разрађен план тематских сусрета, округлих столова, конференција;
7) Разрађен план активности за организовање разних видова дружења ученика
укључених у пројекат,нпр. летњих кампова, с циљем проширивања знања и
размене искустава
Број установа укључених у пројекат
Број деце и ученика укључених у пројекат
Број наставног кадра укључених у пројекат
Број методичких и језичких обука наставног кадра
Број организованих тематских сусрета, округлих столова, конференција
Број организованих летњих кампова и сл.
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Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Евалуација

Квалитеније образовање доступно што већем броју деце и ученика широм АПВ;
Подизање језичких и комуникацијских компетенција и вештина код деце и
ученика;
Стицање стручних компетенција - овладавање стручном терминологијом у
сваком појединачном наставном предмету;
Већа могућност стицања међународних сертификата;
Већа могућност превазилажења личних, језичких и културолошких ограничења;
Већи степен осетљивости, разумевања и толеранције за друге људе, културе и
језике;
Бољи предуслови за упис на факултете како у земљи, тако и у иностранству;
Подизање нивоа конкурентности на тржишту рада по завршетку образовања
Годишње извештавање
Информација о реализацији за Владу АПВ, годишње извештавање
Најчешће тешкоће и проблеми везани су за страх носиоца образовно-васпитне
делатности услед великих очекивања са једне стране али и нестрпљења да се
резултати пројекта покажу одмах. Сходно томе, веома је важно благовремено
информисати учитеље, директоре, стручне сараднике, ученике, родитеље, а и
ширу јавност о свим активностима и корацима имплементације пројекта, уз
сталну стручну подршку носиоцима пројекта.
Евалуација екстерног стручног тима за евалуацију, годишња евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта

I - РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
1.3. Унапређење запошљивости радног контигента кроз унапређење
стручности модернизацијом система образовања и обуке
Модернизација образовнo - васпитног рада у АПВ
Унапређење образовно-васпитног рада
Увођење иновација и креативности у обавезном, изборном и факултативном
наставном процесу као и у слободним ваннаставним активностима у циљу
промовисања значаја образовања путем стручног усавршавања наставника,
опремањем образовних институција адекватним наставним средствима и
савременом образовном технологијом, давањем подршке и мотивацијом
ученика, наставног кадра и стручних служби за континуирано учење и живот у
свету који се перманентно мења. Пројекат је замишљен као подршка
формалном и неформалном образовању на свим нивоима и за све узрасте.
Подразумева:
1. ИНОВАЦИЈЕ И КРЕАТИВНОСТ (иновативно и креативно изражавање свих
учесника у образовно васпитном процесу);
2. БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА у установама образовања и васпитања
(превентивни рад са децом и ученицима, наставницима, родитељима,
представницима локалне самоуправе и других институција);
3. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ (Развијање нових компетенција кроз едукације,
семинаре, саветовања. Подразумева се знање из предмета који се предаје, знање
из педагогије, вештине и способности потребне за рад са ученицима,
разумевање социо-културне димензије образовања.);
4. ОПРЕМАЊЕ (Стварање оптималних услова за рад и учење);
5. ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ (Помоћ за издавање материјала за образовање и услуге
информисања: билтени, часописи, монографије, образовне манифестације
и такмичења. Медијска популаризација и промоција значаја образовања и
трендова у образовном процесу и истицање добрих примера из праксе.);
6. ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РАЗВИЈАЊЕ ПАРТНЕРСТВА (Заједничко учешће
локалних самоуправа, привреде, родитеља, ученика и целе друштвене заједнице
у циљу решавања постојећих проблема и унапређење квалитета
образовања.Успостављање међурегионалне и међународне сарадње).
Модернизација школе је од изузетног значаја за развој појединца и друштва у
целини;
7. ЈАЧАЊЕ МЕНАЏМЕНТА школе допринело би популаризацији образовања,
индивидуализацији и социјализацији ученика,
као и развоју животних вештина, како би се тиме унапредила друштвена
стабилност и даљи напредак а образовање ишло у корак са потребама друштва.
Влада АПВ - Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне
заједнице
ПСОУНЗ, ПС за спорт и омладину и др. ПС, школе, локалне самоуправе,
удружења, невладине организације и др.

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Аутономна Покрајина Војводина

Активности на пројекту

Анализа стања образовно васпитног рада у АПВ и на основу тога одређивање
приоритета коју су применљиви на ширу друштвену заједницу (привреда,
омладина, спорт, култура, екологија, активно грађанство, локална самоуправа и
др.) У оквиру тога предлажу се неке од следећих активности: организовање
дана информатике,промоција значаја штедње енергије и значаја екологије у
образовно - васпитним установама, промоција добрих примера из праксе,
награђивање и стимулација образовно васпитних установа, наставника и
ученика (награда др ,,Ђорђе Натошевић''), подршка и унапређење образовања
на језицима мањинских националних заједница, подршка у циљу подизања
квалитета ученичког стандарда (превоз, бесплатни уџбеници, ученички домови)
и др.
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Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

Период 2014/2017. године
1.135.000.000,00 динара
Буџет: 309.500.000,00
Извесност добијања средстава: Извесно
Подизање квалитета образовно - васпитног рада, смањивање раног напуштања
формалног образовања, поваћана мотивација и компетенције свих учесника у
образовно - вапитном процесу, боља доступност образовања свим категоријама
становништва, лакша уклопљивост у потребе тржишта рада а што утиче на
привредни раст.
Број опремљених образовних установа, број ученика који наставља даље
школовање, број запослених након реализације програма.
Сарадња и повећана укљученост различитих институција на размени података
из делокруга њихове надлежности које се односе на област образовања и
васпитања.
Наративни и финансијски по завршетку појединачних пројеката.
Одржани семинари, едукације, саветовања, обуке, купљена опрема, издати
билтени, часописи, монографије, евиденција присутности, извештај о
реализованим активностима, видео и фото записи и др.
Недовољна обавештеност, незаинтересованост и предрасуде учесника програма
у току и по завршетку пројекта
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

I - РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
1.3. Унапређење запошљивости радног контигента кроз унапређење
стручности модернизацијом система образовања и обуке
Регресирање превоза студената на територији АП Војводине
Побољшање стандарда студената и могућност да се што већем броју студената
омогући даљи наставак школовања.
Уређен је начин, услови и критеријуми за расподелу буџетских средстава.
Средства се додељују студентима који имају пребивалиште на територији
општине или града на територији АП Војводине, који се школују на терет
буџета, први пут уписују годину студија, нису корисници стипендија, кредита и
услуга смештаја у установама ученичког и студентског стандарда.
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Општине и градови на територији Аутономне Покрајине Војводине

Расписивање јавног конкурса, разматрање приспелих пријава, предог расподеле
средстава,расподела средстава и исплата додељених средстава.
12 месеци
Износ средстава 40.000.000,00 динара (годишње)
Уколико су испуњени услови предвиђени Одлуком о регресирању превоза
студената на територији АП Војводине

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Процена ризика

Побољшање услова студирања,могућност да се што већем броју студената
омогући успешно студирање
Број студената који користи услуге превоза
Повећање броја високообразовног кадра на територији АП Војводине
Недостављање финансијског извештаја у предвиђеном року на адекватан
начин;
Константни контакт са представницима општина.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

I - РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА ( III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ)
1.3. Унапређење запошљивости радног контигента кроз унапређење
стручности модернизацијом система образовања и обуке
Камп за младе таленте из области природно математичких наука
Војводине
Стварање људских ресурса за технолошки развој
Пројектом би се изнајмио и опремио простор и набавила опрема за
лабораторије и истраживања
Секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Секретаријат
за науку
Секретаријат за привреду
Војводина

Активности на пројекту

Дефинисање критеријума за селекцију младих талената, иѕбор поља
истраживања и адекватне опреме, набавка опреме, успостављање система за
организовање кампова сваке године, осмишљавање и успостављање сарадње са
сличним камповима и размена младих талената, дефинисање индикатора за
праћење ефеката.

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

2015-2017

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Из фондова

172,074,900

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Евалуација

Бој деце која прођу камп, број смена, број програма, број опремљених
лабораторија, број реализованих размена са иностранством
Раст БДПа АПВ, повећање броја МСП, предузетника, високо школованих из
природно математичких области
Квартално и у току реализације пројекта

1.Политичка подршка избегава се: кампањом уѕ помоћ универѕитета, факултета
и осталих образовних институција, ризик: лош избор критеријума за избор деце,
избегава се: ангажовањем стручњака, ризик: лош избор програма и
лабораторија, избегава се:јасно дефинисани критеријуми и ангажовање
стручњака
По завршетку
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Мера 1.4. Образовање сеоског становништва
Приоритет I
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

I - РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
1.4. Образовање сеоског становништва
Сеоске школе – центри за реализацију наставе у природи
учинити сеоске школске објекте корисним за заједницу и појединца
Сеоске школе су нерентабилне с обзиром на мали број ученика у њима, а великих
трошкова за њихово одржавање. Такве школе треба учинити атрактивним и
вишенаменски корисним за ширу заједницу. Побољшавањем услова и квалитета
образовно-васпитног рада у школама у сеоским срединама, кроз међурегионалну
сарадњу, разменом ученика, корисници би се упознали са традиционалним
начином живота у мањем месту, а локал и школа би имали шансу да се културно
и економски развијају остваривањем прихода од проширене делатности школе и
већом упосленошћу мештана. Потребно је одабрати 7 сеоских школа, у сваком од
региона у АПВ по једну.
Влада АПВ - Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне
заједнице
ПСОУНЗ, ПС за привреду, запошљавање и равноправност полова, ПС за спорт и
омладину, ПС за културу и јавно информисање, локалне самоуправе, ПС за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
АПВ (по једна основна школа у сваком од октуга)
1. реновирање- привођење објеката намени; 2. оспособљавање наставника за
проширену делатност; 3. организовање обука за кориснике
три године: 1. припрема-грађевински радови на објектима, припрема потребне
документације и опремање објеката; 2. обука наставника и регрутовање
корисника, медијска промоција; 3. реализација
Процена потребног износа 102.000.000,00 динара
Укупно: 102.000.000,00
Буџеет: 3.000.000,00
Извесност добијања средстава: Неизвесно
унапређен васпитно-образовни рад, опремљени објекти, оспособљени
наставници, обучени и задовољни корисници
број опремљених просторија у објектима, број обучених наставника, број
корисника
Сваки регион би имао по један центар у једној од сеоских школа, који би био
отворен за ширу заједницу дугорочно
извештаји по циклусима
Финансијски и наративни извештаји о реализованим активностима
1. незаинтересованост циљних група- медијска промоција као решење; 2.
инфраструктура- потребно је успоставити сарадњу са Заводом за културу; 3.
финансијски ризик- промена девизног курса; 4. политички ризик- промена власти
на тромесечном нивоу током трајања пројекта
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

I - РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
1.4 Образовање сеоског становништва
Здравствено васпиотање о репродуктивном здрављу
Повећање свести о репродуктивном здрављу код младих и превенција полно
преносивих болести и нежељених трудноћа
Здравствено васпиотање о репродуктивном здрављу је пројекат који се реализује
у 108 средњих школа на територији АП Војводине са циљем повећања свести код
ученика када је у питању њихово репродуктивно здравље. Пројектом су
обухваћени ученици свих других разреда (око 17 000 младих узраста од 15 до 16
година). Током школске године, кроз савремени радионичарски рад они имају
прилику да се упознају са анатомијом, полнопреносивим болестима,
контрацепцијом, али лјудским правима и психолошким појмовима - шта је то
љубав, како прихватити своје тело, шта је то заљубљеност.
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Територија АПВ

Активности на пројекту

Формирање радне гриупе за израду програма Здравственог васпитања о
репродуктивном здрављу; писање Приручника и појмовника Здравственог
васпитања о репрудиктвном здрављу од стране експерата из Радне групе;
Истраживање на почетку пројекта којим се испитало знање и ставови младих и
истраживање на крају, како би се урадила упоредна анализа добијених резултата;
медијска кампања; обука едукатора Здравственог васпитања о репродуктивном
здрављу; континуирано спровођење едукација у области здравственог васпитања
о репродуктивном здрављу у свим среддњим школама на територији АП
Војводине

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Континуирано у току 2014. године

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика

Еваулација

50.000.000 динара
Буџет АПВ
Извесност велика
Повећана свест код младих о њиховом репродуктивном здрављу, мањи број
младих оболелих од полно преносивих болести, мањи број нежељених трудноћа
код малолетних лица
Проценат младих оболелих од полно преносивих болести мањи за 10% у
2015.години и проценат малолетничких трудноћа смањен за 10 % у 2015. години.
Млади који су свесни проблема који се тичу њиховог репродуктивног здравља;
Млади који редовно одлазе на гинеколошке и уролошке прегледе; Млади који
воде рачуна о свом здраввљу
Полугодишњи наративни и финансијски извештај и финални извештај
Информација
Незаинтересованост младих за учествовање у пројекту, неразумевање шире
јавности за тематику која се обрађује у оквиру пројекта, недовољне финансије
Спроведено истраживање у сарадњи са Институтом за јавно здравље АП
Војводине - испитивање ставова и знања младих; анкета током самог пројекта и
истраживање на крају пројекта да би се урадила упоредна анализа добијених
резултата.
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2. ПРИОРИТЕТ – II РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И РАД
Мера 2.1. Обезбеђење услова за динамичан раст инвестиционе активности у циљу повећања запослености
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.1. Обезбеђење услова за динамичан раст инвестиционе активности у циљу
повећања запослености
„Успостављање мађарско – српских речних граничних прелаза на Тиси/
Establishment of Hungarian-Serbian fluvial border crossing stations at the river
Tisa“
Свеобухватни циљ пројекта је да се створе инфраструктурни услови који су
неопходни за смештај служби за гранични прелаз на реци и на мађарској и на
српској страни.
Тренутно је веома отежан прелазак границе на реци Тиси, а то отежава развој
насеља која се налазе на обали реке, и у привредном и у друштвеном погледу.
Изградња лука која је планирана у пројекту, као и формирање пловила
омогућиће ће развој и путничког и теретног саобраћаја на Тиси, самим тим и на
Дунаву, даће полет теретном транспорту и шпедицији, а створиће и нове
перспективе за речни туризам.

Надлежности
Водећи партнер:
LB: Непрофитно јавно друштво д.о.о. Еврорегионална агенција за развој ДунавКриш-Мориш-Тиса

Носиоци пројекта

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама, у

Остали партнери:
PP1: Покрајински секретријат за међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу
PP2: Дирекција за водопривреду Доњег Потисја
PP3: Главна капетанија полицијске Жупаније Чонград
PP4: Скупштина општине Кањижа

АП Војводина, Жупанија Бачкишкун, Жупанија Чонград, Општина Кањижа
1.реконструкција и изградња граничног прелаза на Тиси
2.куповина ровокопача
3.куповина понтона
4.радионице за представнике српских и мађарских пограничних полиција и
царинских органа;
5.информативни дани за туристичке организације;
6.штампање брошуре о дестинацијама на територији Еврoрегије ДКМТ које ће
бити доступне воденим путем, на реци Тиси и Дунаву;
7.обезбеђивање информација за сараднике медија;
8.израда студије о даљим могућим инфраструктурним, логистичким односно
интермодалним могућностима у регији, као резултат изградње пристаништа и
пловила према пројекту;
9.организовање курса мађарског језика за службенике на граничним прелазима,
припадницима пограничне полиције и државним службеницима.
29. мај 2013. - 30. новембар 2014.
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месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Укупан буџет: 1.596.298, 00 евра
Водећи партнер:
LB: Непрофитно јавно друштво д.о.о. Еврорегионална агенција за развој ДунавКриш-Мориш-Тиса, буџет: 166.890, 00 евра
Остали партнери:
PP1: Покрајински секретријат за међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу, буџет: 160.650, 00 евра
PP2: Дирекција за водопривреду Доњег Потисја, буџет: 794.928, 00 евра
PP3: Главна капетанија полицијске Жупаније Чонград, буџет: 275.930, 00 евра
PP4: Скупштина општине Кањижа, буџет: 197.900, 00 евра

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

PP2: број реконструисаног граничног прелаза: 1
PP3: број изграђеног граничног прелаза: 1
PP4: број развијенog граничног прелаза: 1
PP2: очишћен улазни канал (Сегедин): 1
LB: број учесника на курсу језика: 15
PP1: број учесника на курсу језика: 60
LB: број објављених брошура: 25000
LB: број учесника на догађајима: 325
PP1: иницијатива за дефинисање Тисе као међународног пловног пута: 1
Повећан транспорт робе и људи на речном граничном прелазу Тиса
Позитиван ефекат у вези утицаја на доносиоце политичких одлука, која ће да
убрза проглашење Тисе међународним пловидбеним путем
Повећани промет туристичких дестинација
Квартални наративни и финансијски извештаји

Процедуралне грешке код спровођења јавних набавки, обезбеђивање
предфинансирања и сопственог учешћа
Квартални наративни и финансијски извештаји
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.1 Oбезбеђење услова за динамичан раст инвестиционе активности у циљу
повећања запослености
Студија размештаја радних зона на територији АП Војводине
Развој просторне базе података у ГИС технологији о евидентираним радним
зонама ради доступности података свим потенцијалним инвеститорима, а све у
циљу подизања конкурентности АП Војводине
Развој просторне базе података постојећих и планираних радних зона на
територији АПВ на основу планске документације и података достављених од
стране локалних самоуправа.
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, ЈП Завод за урбанизам Војводине

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Територија АП Војводине

Активности на пројекту

Прикупљање, обрада и техничка припрема просторних података о
расположивости радних зона и формирање базе података у Географском
Информационом Систему.

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

Завршетак 2014-2020.

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Износ средстава: 2014: 3.000.000,00 динара, 2015-2020: 20.000.000,00 динара
Извор средстава: буџет АПВ и буџет РС
Извесност добијања средстава

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Процена ризика

Евалуација

Годишњи извештај о оствањивању РПП АПВ
‒ Низак
‒ Средњи
‒ Висок
‒ Ex-ante евалуација,
‒ Оn-going евалуација,
‒ Interim евалуација,
‒ Mid-term евалуација
‒ Ex-post евалуација.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
2.1. Обезбеђење услова за динамичан раст инвестиционе активности у
циљу повећања запослености
Рехабилитација прекограничног пута Сегедин - Хоргош
Општи циљ пројекта: Развој мера за унапређење и јачање кохезије саобраћајне
инфраструктуре између Србије и Мађарске.
Специфични циљеви: (1) Припрема документације за ревитализацију
прекограничних путева који повезују Западнобачки округ и Бач-Кишкун
жупанију; (2) Промоција балансираног територијалог развоја и интеграција
маргинализованих и мање приступачних региона; (3) Јачање прекограничне
сарадње између релевантних институција.
Планска докумената (у погледу спровођења планиране рехабилитације у
каснијој фази) ће обезбедити услове за успостављање квалитетне путне мреже
у северној Бачкој и Банату, углавном северној Војводини и жупанији БачКишкун у Мађарској. Ове области се сматрају прекограничним областима
између две земље, и путеви који су приоритет овог пројекта су од суштинског
значаја за квалитет, брзину и безбедност преласка преко границе у
пограничном региону. Планска докумената, административне дозволе и
студија изводљивости добијени овим пројектом ће створити предуслове за
изградњу и реконструкцију пута који ће повећати оперативни капацитет
граничног прелаза Хоргош и капацитет транспорта у пограничном региону.
Управљање пројектом (имплементација, јавне набавке, праћење,
извештавање); координација комуникације, организација ПР активности,
организовање конференција, дизајн и штампа промотивног материјала,
припрема тендерске документације за пројектне активности (нацрт главног
пројекта, студија изводљивости пројекта, база података, опрема)
1. Фонд "Европски послови" АП Војводине,
2. ЈП за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за
урбанизам Војводине, Нови Сад“.

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Аутономна Покрајина Војводина (Хоргош, Кањижа, Палић, Мартонош)

Активности на пројекту

(1) Развој нацрта главног пројекта; (2) Технички надзор нацрта главног
пројекта; (3) Студија изводљивости пројекта; (4) Развој базе података; (5)
Промотивне активности; (6) Набавка опреме; (7) Јавна набавка за технички
надзор, главни пројекат, студију изводљивости и базу података.

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

18 месеци

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата
Индикатори ефеката

око 600.000,00 евра
ЕУ фондови - ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска - Србија
Пројекат је одлично оцењен и био је на листи пројеката предложених за
финансирање
Главни пројекат за рехабилитацију укупно 54,1 км пута на рути Роске - стара
Роске гранични прелаз између Мађарске и Србије – Хоргош - Кањижа: (а) Пут
између Стара Роске (Хоргош) граничног прелаза између Мађарске и Србије и
Коридора Х (Е 75) - државни пут првог реда М 22.1 у дужини од 6 км; (б) Пут
који повезује центар Хоргоша и Кањижу – државни пут другог реда бр. 119 у
дужини од 13 км; (в) Пут који повезује центар Палића и Хоргош – државни
пут првог реда бр. 22.1 у дужини од 18,5 км; (г) локални пут који повезује
државни пут другог реда бр. 119 и насеље Мартонош у дужини од 6 км.
(1) Припремљен 1 главни пројекат за рехабилитацију укупно 54,1 км пута. (2)
Припремљена 1 студија изводљивости.
Рехабилитован пут у пограничном подручју Војводине ка Мађарској би
допринео унапређењу путне инфраструктуре у северном делу Војводине и
ефикаснијем протоку саобраћаја. Као дугорочни ефекат би се могло
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Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Евалуација

дефинисати унапређење економских активности у региону, које би
последично могло да узрокује повећање запослености. Све поменуто би
допринело смањењу регионалних диспаритета у АП Војводини.
Квартални финансијски и наративни извештаји.
Имплементација пројекта би пратила правила извештавања у
програмима прекограничне сарадње, а редовно би се састављали и
наративни и финансијски извештаји за Владу АП Војводине о напретку
на пројекту.
Постоје могућа интерна ограничења предвиђена за овај пројекат које је могуће
превазићи пажљивим планирањем и припремом. Фактори ризика могу настати
из финансијских разлога: 1) Партнери у пројекту морају да обезбеде
предфинансирања 2) Партнери треба да обезбеде допринос (15% укупне
вредности пројекта). Решење је у планирању потребних средстава унапред у
буџету за наредну годину.
Ex ante евалуација од стране надлежног покрајинског секретаријата
(Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност
полова), interim и ex post евалуација спровођења пројекта.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
2.1. Обезбрђење услова за динамичан раст инвестиционе активности у
циљу повећања запослености
Изградња прекограничног пута између Баје II. - 163 +840-165 +480 км - и
Сомбора - 56 +601.650-54 +355.00 км
Директни циљ пројекта је санација пута између Баје и Сомборa, чинећи сеоска
насеља приступачнијим. Индиректни циљеви су: смањење изолације
пограничних области ради унапређења прекограничне приступачност,
еколошка одрживост и безбедност у граничној зони, синергија и сарадња у
привреди, развој превоза, побољшање квалитета живота.
Директни циљ пројекта је рехабилитација прекограничног пута између Баје и
Сомбора. Пројекат је повезан са пројектом - HUSRB/0901/111/008 - БајаСомбор I - који је реализован у оквиру I позива за достављање пројеката на
HU-SRB IPA CBC. На мађарској страни водећи партнер планира да спроведе II
део рехабилитације путне инфраструктуре, која прати I пројекат. Планирани
технички садржај: Реконструкција путева између 163 +840-165 +480 км део у
Мађарској. Дужина реконструисаног пута на мађарској страни: 1640 м. На
српској страни партнери планирају да почну реконструкцију пута, за које су
технички планови у оквиру претходног пројекта. Планирани технички
садржај: партнери ће реконструисати пут између 56. +601.650-54 +355.00 км
деонице у Србији. Дужина реконструисаног пута на српској страни: 2246,65 м.
Уколико предлог добије подршку, НИФ Зрт. ће спровести управљање
пројектом на мађарској страни. Фонд ће бити задужен за спровођење политика
ЕУ и за процедуре везане за јавне набавке. Фонд ће се бавити информативним
и промотивним активности, као и припремом и праћењем извештаја. Менаџер
за путну инфраструктуру Града Сомбора је задужен за праћење и припрему
свих инфраструктурних радова. Град Сомбор ће подржати реализацију свих
активности у пројекту, укључујући помоћ у организовању пројектних
састанака и свих пројектних догађаја.
1. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Budapest, 2. Фонд „Европски послови“
Аутономне Покрајине Војводине; 3. Град Сомбор
Пут ће повезивати насеља у јужној Бачкој у Мађарској, која има 16 малих
општина и Западнобачки округ у Србији, у ком има више од 300.000 људи
који користе свакодневно ове путеве.
(1) Јавна набавка за извођача радова за деоницу пута у Мађарској; (2) Јавна
набавка за инжињера за изградњу деонице пута у Мађарској; (3) Извођење
радове на деоници пута у Мађарској; (4) Технички пријем пута; (5) Јавна
набавка за извођача радова за деоницу пута у Србији; (6) Јавна набавка за
инжињера за изградњу деонице пута у Србији; (7) Извођење радова на
деоницу пута у Србији; (8) Надзор над изградњом деонице пута у Србији; (9)
Отварајућа конференција/Затварајућа конференција; (10) Пројектни састанци.
18 месеци
Укупна вредност пројекта 1.773.513,31 ЕУР, од чега 886.039,31 за Србију
ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија
Пројекат је био веома високо оцењен и стављен на листу пројеката
предложених за финансирање
Очекивани резултати:
(1) Санирано 1640 м пута у Мађарској и 2246,65 м пута у Србији;
(2) Олакшан приступ насељеним местима;
(3) Преусмерен саобраћај на овај део пута, безбедније учешће пешака и
бициклиста у саобраћају;
(4) Пројекат обезбеђује предуслове за даљу изградњу путева и развој
саобраћајног система, као и стварање позитивног амбијента за будућу
регионалну сарадњу.
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Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика

Евалуација

Дужина реконструисаног пута на мађарској страни: 1640 м и дужина
реконструисаног пута на српској страни: 2246,65 м.
Број саобраћајних несрећа смањен, нарочито повреда пешака и бициклиста;
обезбеђен квалитетнији саобраћај како за путничка тако и теретна возила.
Четворомесечни наративни и финансијски извештај
Четворомесечни наративни финансијски извештај
Фактори ризика могу настати из финансијских разлога: 1) Партнери у пројекту
морају да обезбеде предфинансирања 2) Партнери треба да обезбеде допринос
(15% укупне вредности пројекта). Решење је у планирању потребних
средстава унапред у буџету за наредну годину.
Ex ante евалуација од стране надлежног покрајинског секретаријата
(Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност
полова), interim и ex post евалуација спровођења пројекта
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
Мера 2.1. - Обезбеђење услова за динамичан раст инвестиционе
активности у циљу повећања запослености
Планирање, изградња и развој логистичке инфраструктуре у АП
Војводини
Планирање, изградња и развој логистичке инфраструктуре са интермодалним
терминалима у циљу интегралног приступа решавању транспортних потреба
привреде АПВ, смањења трошкова и подизања конкурентности.
У том циљу неопходно је формирати базе података за праћење ове области,
израдити стратешка документа, техничку документацију и реализовати објекте
логистичке инфраструктуре.
Секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Секретаријат за привреду, локалне самоуправе, Факултет техничких наука
Нови Сад
Војводина
1.Програм подршке развоју логистичких центара и интермодалних терминала
2.База података логистичког потенцијала АПВ
3.Стицање специјалистичких знања и вештина из логистике
4.Летња школа наутике
5.Студија развоја интегрисаног транспорта Аутономне Покрајине ВојводинеМастер план
1.36 месеци 2015-2017
2.12 месеци 2015
3.36 месеци 2015-2017
4.36 месеци 2015-2017
5.24 месеца 2015-2016
1. 2015: 40.000.000, 2016:40.000.000, 2017: 30.000.000 РСД 2.6.000.000 РСД
(Буџет ПС)
3.2015: 20.000.000, 2016:20.000.000, 2017:10.000.000 4.2015: 10.000.000,
2016:10.000.000, 2017:10.000.000, 5. 2015:2.968.000, 2016: 2.000.000
Урађена техничка допкументација и реализовани центри

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
Мера 2.1. - Обезбеђење услова за динамичан раст инвестиционе
активности у циљу повећања запослености
Планирање, изградња и развој логистичке инфраструктуре у АП
Војводини
Планирање, изградња и развој логистичке инфраструктуре са интермодалним
терминалима у циљу интегралног приступа решавању транспортних потреба
привреде АПВ, смањења трошкова и подизања конкурентности.
У том циљу неопходно је формирати базе података за праћење ове области,
израдити стратешка документа, техничку документацију и реализовати објекте
логистичке инфраструктуре.
Секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Секретаријат за привреду, локалне самоуправе, Едукативни центар, Факултет
техничких наука Нови Сад
Војводина
1.Повезивање залеђа (АПВ) са Јадранском регијом
2.Развој логистичког центра Богојево (општина Оџаци) са контакт зоном
"Лука Дунав" Богојево и са жел. станицом Богојево
3.Развој отвореног логистичког центра Апатин у оквиру Слободне зоне
Апатин са контакт зоном међународне јавне луке Апатин
4.Радови на опремању Северне индустријске зоне у Панчеву 5. Израда
пројектно-техничке документације за изградњу националне луке Ковин
6.Студија утицаја одрживог транспорта на развој логистичких центара у
Аутономној Покрајини Војводини
1.12 месеци 2015-2016
2.24 месеци 2015-2016
3.36 месеци 2015-2017
4.36 месеци 2015-2017
5.12 месеца 2016 6. 24 месеца 2015 и 2016
1. 2015: 30.000.000, 2016:20.000.000 РСД 2.2015: 2.000.000.000, 2016:
1.600.090.000 РСД
3.2015: 2.000.000.000 , 2016:1.408.000.000, 2017:1.000.000.000, 4.-, 5.
270.000.000, 6. 2015.2.968.000 и 2016. 2.000.000

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

73

Приоритет

Мера

Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту
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II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
2.1. - Обезбеђење услова за динамичан раст инвестиционе активности у
циљу повећања запослености
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре
Планирање, изградња, реконструкција и модернизација путне
инфраструктуре у АП Војводини
Подизање нивоа квалитета путне инфраструктуре у циљу повећања нивоа
безбедности саобраћаја, сачување основне вредности саобраћајница и
повећање нивоа саобраћајне приступачности, као и равномерни регионални
развој
Дефинисање програма приоритета са листе Програма имплементације РПП
АПВ за период 2014-2020 (за државне путеве другог реда) и израда неопходне
планске односно пројектне документације према приоритетима.
Израда планске документације за планиране путне правце.
Инвестициона улагања у реконструкцију саобраћајница и изградња
обилазница насељених места (РПП АПВ)
Доношење стратегије безбедности саобраћаја на територији АП Војводине са
акционим планом.
Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", 99/2009 и
67/2012- одлука УС)
Закон о јавним путевима ("Сл гласник РС", бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011 и
93/2012)
Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС",
41/2009, 53/2010 и 101/2011.)
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ,члан 56 ("Сл.лист
АП Војводине ",број 40/2012-пречишћен текст)
други закони и подзаконски акти
Министарство саобраћаја Републике Србије, ЈП "Путеви Србије", Управљач
државних путева II реда у АПВ, Фонд за капитална улагања АП Војводине,
Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и равноправност полова, Завод за урбанизам
Војводине, локалне самоуправе, регионалне развојне агенције, прекогранични
партнери и др.
Аутономна Покрајина Војводина
Активност 1. Изградња прекограничног пута између Баје II. - 163 +840-165
+480 км - и Сомбора - 56 +601.650-54 +355.00 км
Активност 2. Рехабилитација прекограничног пута Сегедин - Хоргош
Активност 3. Изградња коридора од моста на реци Тиси код Аде до Новог
Бечеја, до Чоке преко Падеја и Кикинде преко Иђоша
Активност 4. Приступна сабраћајница моста преко Саве у Сремској Рачи Сремска страна
Активност 5. Облизазница државног пута II A реда број 105 у Сенти
Активност 6. Рехабилитација путне мреже од регионалног значаја –
„Гребенски пут“ на подручју Националног парка „Фрушка гора“
Активност 7. Израда пројектно-техничке документације за изградњу деоница
државног пута I реда Врбас-Кула-Сомбор, са краком путног правца БезданБатина (веза коридор X-коридор VII )
Активност 8. Израда пројектно-техничке документације за путни правац
Осијек-Сомбор – Кула – Бачка Топола - Мали Иђош – Ада – Кикинда –
Зрењанин - Нова Црња –Темишвар
Активност 1. 18 месеци / Фонд „Европски послови“ АП Војводине
Активност 2. 18 месеци / Фонд „Европски послови“ АП Војводине
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Активност 3. ________ / Фонд за капитална улагања АП Војводине
Активност 4. ________ / Фонд за капитална улагања АП Војводине
Активност 5. 2014-2017. / Предлагач: Општина Сента, Инвеститор: ЈП Путеви
Србије, Финансијер: Фонд за капитална улагања АП Војводине
Активност 6. 2014-2016. / РРА Срем
Активност 7. 12 месеци / РРА Бачка
Активност 8. 24 месеца / РРА Бачка
Активност 1. Укупна вредност пројекта 1.773.513,31 ЕУР (203.451.416,98
РСД), од чега 886.039,31 ЕУР (101.643.417,11 РСД) за Србију
Активност 2. око 600.000,00 ЕУР (68.829.960,00 РСД)
Активност 3. ________
Активност 4. ________
Активност 5. 500 милиона динара
Активност 6. 450.000.000 РСД (3.922.710 ЕУР)
Активност 7. 44.959.009,00 РСД (391.913,72 ЕУР)
Активност 8. ________

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација
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Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
2.1. - Обезбеђење услова за динамичан раст инвестиционе активности у
циљу повећања запослености
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре
Планирање, изградња, реконструкција и модернизација путне
инфраструктуре у АП Војводини
Подизање нивоа квалитета путне инфраструктуре у циљу повећања нивоа
безбедности саобраћаја, сачување основне вредности саобраћајница и
повећање нивоа саобраћајне приступачности, као и равномерни регионални
развој
Дефинисање програма приоритета са листе Програма имплементације РПП
АПВ за период 2014-2020 (за државне путеве другог реда) и израда неопходне
планске односно пројектне документације према приоритетима.
Израда планске документације за планиране путне правце.
Инвестициона улагања у реконструкцију саобраћајница и изградња
обилазница насељених места (РПП АПВ)
Доношење стратегије безбедности саобраћаја на територији АП Војводине са
акционим планом.
Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", 99/2009 и
67/2012- одлука УС)
Закон о јавним путевима ("Сл гласник РС", бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011 и
93/2012)
Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС",
41/2009, 53/2010 и 101/2011.)
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ,члан 56 ("Сл.лист
АП Војводине ",број 40/2012-пречишћен текст)
други закони и подзаконски акти
Министарство саобраћаја Републике Србије, ЈП "Путеви Србије", Управљач
државних путева II реда у АПВ, Фонд за капитална улагања АП Војводине,
Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и равноправност полова, Завод за урбанизам
Војводине, локалне самоуправе, регионалне развојне агенције, прекогранични
партнери и др.
Аутономна Покрајина Војводина
Активност 9. Активности на планирању нових путних праваца АПВ према
могућностима из РПП АПВ (Суботица-Сента, Кљајићево-Кикинда, КикиндаТромеђа(триплекс зона)
Активност 10. Просторни план подручја посебне намене мреже коридора
саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. 24
Суботица-Зрењанин-Ковин („Банатска магистрала“)
Активност 11. Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација у Аутономној
Покрајини Војводини
Активност 12. Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Аутономне
Покрајине Војводине са акционим планом
Активност 13. Програм, приоритети и планска документација изградње
обилазница насеља у АПВ (по РПП АПВ)
Активност 9. 2016-2017. / Покрајински секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност полова, управљач путева, Завод за урбанизам
Војводине, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине, локалне самоуправе
Активност 10. 2017. / ЈП Завод за урбанизам Војводине
Активност 11. 2014-2017. / Покрајински секретаријат за привреду,
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запошљавање и равноправност полова
Активност 12. 2014-2015. / Покрајински секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност полова
Активност 13. 2015-2017. / Покрајински секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност полова, управљач путева, Завод за урбанизам
Војводине, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине, локалне самоуправе
Активност 9. _______
Активност 10. _______
Активност 11. 40.000.000,00 РСД годишње (348.685,37 ЕУР)
Активност 12. 6.500.000,00 РСД у 2014. и 5.500.000,00 РСД у 2015.
Активност 13. _______

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација
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бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
Мера 2.1. - Обезбеђење услова за динамичан раст инвестиционе
активности у циљу повећања запослености
Мера 2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у
циљу развоја полицентричне структуре
Изградња, реконструкција и модернизација железничке инфраструктуре
у АП Војводини
Подизање нивоа квалитета железничке инфраструктуре у цињу
преусмеравања робних и путничких токова са друмског саобраћаја на
економски и еколошки повољнији железнички саобраћај
Развој логистике и интемодалног саобраћаја у АП Војводини тренутно је
лимитиран лошим стањем железничке инфраструктуре. Таква ситуација има
за последицу преоптерећене друмске саобраћајнице, што узрокује убрзано
хабање путева, повећано загађење животне средине и веома негативан утицај
на безбедно одвијање саобраћаја. Повлачење средстава из европских фондова
намењених реконструкцији железничке саобраћајне инфраструктуре није
могуће без израђене пројектно-техничке документације, што је разлог да
Покрајински секретаријат, кроз прекограничне пројекте, аплицира за њихову
израду. Поред тога, иницираће се активније коришћење могућности пројеката
јавно-приватног партнерства и концесија, као модела за реконструкцију и
модернизацију железничке инфраструктуре.
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ,члан 56 ("Сл.лист
АП Војводине ",број 40/2012-пречишћен текст)
Министарство саобраћаја Републике Србије, Железнице Србије АД, Фонд за
капитална улагања АП Војводине, Покрајински секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност полова, прекогранични партнери у Румунији и
Мађарској
Аутономна Покрајина Војводина
Активност 1. Изградња објекта железничко-друмског моста преко реке Дунав
у Новом Саду
Активност 2. IPA Програм прекограничне сарадње Мађарска - Србија 20072013 - ''Израда пројектно-техничке документације за пругу Сегедин–Реске–
Хоргош–Суботица и потребне документације за железничку пругу Суботица–
Чикерија–Бачалмаш–Баја''
Активност 3. Реконструкција пруге Петроварадин - Беочин
Активност 4. Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију
пруге Вршац - Јасеново - Бела Црква - Врачев Гај - Базијаш са кружном везом
Јасеново - Вршац - Средиште - Државна граница - Градинар (РУ) - Оравица
(РУ) - Јасеново
Активност 5. Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију
пруге Сонта - Апатин - Сомбор - Бачки Брег - Баја
Активност 6. Израда пројектно-техничке документације за железничку пругу
Темишвар - Кикинда - Сегедин
Активност 7. Израда пројектно-техничке документације за железничку пругу
Темишвар - Зрењанин - (мост на Тиси) - Жабаљ - Нови Сад
Активност 1. Завршетак изградње моста јун 2015.
Активност 2. Завршетак ИПА пројекта - новембар 2014.
Активност 3. Прва фаза: израда пројектно-техниочке документације 2014,
Друга фаза: Извођење радова 2015.
Активност 4. Израда пројектно-техничке документације 2015/2016
Активност 5. Израда пројектно-техничке документације 2015/2016
Активност 6. Израда пројектно-техничке документације 2016/2017
Активност 7. Израда пројектно-техничке документације 2016/2017
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Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Активност 1. Укупан уговорен износ 45,3 милиона евра (ЕУ ИПА фонд 26,2
милиона, АПВ - Фонд за капитална улагања 12,7 милиона, Град Нови Сад 6,4
милиона
Активност 2. Укупна вредност ИПА пројекта 1.649.733 евра. У 2014. години за
предфинансирање пројекта у буџету АПВ планирано 179.942.600,00 динара
Активност 3. Процењена вредност укупне инвестиције према Претходној
студији оправданости, у зависности од изабране варијанте, износи од 32,7 до
46,4 милиона евра. Задржавањем постојеће трасе и фазном реализацијом
могуће је знатно снизити процењене трошкове. Израда Главног пројекта ће
дати износ потреебне инвестиције за прву фазу (реконструкције пруге) и другу
фазу (електрификација), а финансирање ће се одвијати или путем концесије
или кроз јавно-приватно партнерство.
Активност 4. Процењена вредност израде пројектно-техничке документације
је 250.000 евра, а предвиђено је да се финансира путем аплицирања за
средства ИПА фонда.
Активност 5. Процењена вредност израде пројектно-техничке документације
је 250.000 евра, а предвиђено је да се финансира путем аплицирања за
средства ИПА фонда.
Активност 6. Процењена вредност израде пројектно-техничке документације
је 10.000.000 евра, а предвиђено је да се финансира путем аплицирања за
средства ТЕР Пројекта (Пројекат трансевропских железница), уколико се
добије подршка Министарсвта саобраћаја Републике Србије
Активност 7. Процена трошкова израде пројектно-техничке документације ће
бити урађена на основу дефинисања прекограничног пројекта којим ће се
аплицирати за средства ИПА фонда

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација
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II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.1. Обезбеђење услова за динамичан раст инвестиционе активности у циљу
повећања запослености
Развој пословне инфраструктуре на територији региона Срем
Изградња интегралне пословне инфраструктуре у региону Срем у циљу
подстицања инвестиционе активности, привлачења страних и домаћих
инвестиција и повећања запосленост
Индустријске зоне и паркови су успешни и ефикасни механизми за подстицање
индустријског развоја.
Пројекат балансираног развоја пословне инфраструктуре на територији региона
Срем би објединио ресурсе региона Срем у погледу пословне инфраструктуре
тако да буду балансирани и не конкуришу један другом, већ, напротив, допуњују
се, нудећи садржаје који су комплеметарни суседним општинским индустријско
логистичким центрима. Тако би сваки локални индустријски центар (зона) био
посебан подпројекат (Лот) овог великог регионалног пројекта. Конкретно,
пројекат би обухватио следеће лотове:
а) Логистички терминал Шид; б) Индустријски парк (ИП) Сремска Митровица; ц)
Индустријска зона - Велетржница Рума, д) Интермодални центар Стара Пазова; е)
Индустријска зона Пећинци - Шимановци, ф) Технолошки парк Инђија,
Индустријска зона Ириг, г) Пут Нови Сад – Рума и тунел кроз Фрушку гору, х)
Инфраструктурни коридор Стара Пазова - Крњешевци, и) Железнички коридор
Шид – Бјељина, ј) Канал унутрашње пловидбе Моровић – Босут са луком за
бродове класе В.
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Покрајински
секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Покрајински
секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
Покрајински секретаријат за финансије, Покрајински секретаријат за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Регионална развојна агенција Срем, Покрајински секретаријат за међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу и 7 општина Сремског региона;
Регион Срем и свих седам општина региона (Сремска Митровица, Рума, Ириг,
Шид, Пећинци, Инђија и Стара Пазова)
Израда Генералног пројекта са Претходном студијом оправданости усклађеног
развоја пословне инфраструктуре Сремског региона са Елаборатом са превођења
Логистичко – интермодалног и индустријског центра Шид у међународни центар;
Израда урбанистичко планске документације;
Прибављање власништва или права службености на локацијама пословне
инфраструктуре;
Израда Тендерске документације (за систем се ради пројектна документације на
нивоу Генералног пројекта и Студије оправданости), могуће је радити одмах
тендерску документацију и уговарати посао по Жутом ФИДИЦ-у);
Израда објеката примарне инфраструктуре;
Израда објеката секундарне ифраструктуре
Пројекат се реализује током целог периода од 2014. године до 2020. кроз 11
подпројеката. Редослед реализације одредиће се Студијом оправданости
Процењена вредност пројекта је 300.000.000 ЕУР (34.414.980.000 РСД).
По годинама: 2014 - 50Мевра, 2015 -50МЕвра, 2016 - 50МЕвра, 2017 - 50МЕвра
У 2014. год. неопходно је да се уради Студија оправданости која би обухватала
све Индустријске зоне у Срему као прва активност која ће дати начин, висину и
редослед улагања (лот-ове). Износ Студије оправданости је 350.000 ЕУР.
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Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта
Процена ризика
Евалуација

Повећање броја запослених радника укупно за период изградње,
Учешће у изградњи преко 100 предузећа: пројектантска, извођачка и испоручиоци
опреме и материјала,
Директне стране инвестиције у вредности од једне милијарде €
Број запослених у сектору логистике и индустрије (20.000);
Број предузећа који учествује у реализацији пројекта по секторима (преко 100
предузећа);
ИРР пројекта;
Број основаних логистичких центара: (2);
Број основаних лука и дужина пловног пута;
Број тона превезених железничким саобраћајем;
Учешће инвестиција у БДП.
Бруто додата вредност индустрије и услуга логистике као резултат увођења
пословне инфраструктуре;
Повећан БДП у региону Срем за рачун изграђене инфраструктуре у
Индустријским зонама;
Међуопштински приступ у регионализацији појединачних пројеката дефинисаних
у локалним стратешким документима;
Могућност конкурисања и повлачења бесповратних финансисјких средстава
националних фондова и ЕУ ИПА .
Преглед документације пројекта;
Физички преглед израђених објеката;
Анализа статистичких података кретања индустријске производње и услуга
логистике
Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости усклађеног развоја
пословне инфраструктуре Сремског региона, Уговори, фактуре;
Недостатак новчаних средстава за физичку реализацију пројекта – велики
Непостојања воље за уласком у индустријске зоне / коришћења логистике
Eкoнoмскa крeтaњa иду у прaвцу пoгoршaњa и прoдубљeњa кризe
Ex - ante, interim, Ex - post
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II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.1. Обезбеђење услова за динамичан раст инвестиционе активности у циљу
повећања запослености
Ревитализација канала Бегеј
Развијање еколошког, економског, друштвеног и транспортног контекста између
Србије и Румуније, стварањем услова за одрживи економски развој дуж 120
километара дугог пограничног коридора који повезује Темишвар (током историје
главни град Баната) са Зрењанином који лежи у срцу Баната са српске стране.
Канал Бегеј (на румунском Бега) налази се у Аутономној покрајини Војводини
(АПВ) на североистоку Србије. Укупна дужина канала је 120 км, од којих је првих
75 км у Србији, а преосталих 45 у Румунији.
Студија изводљивости за његову ревитализацију (СИ) израђена је 2004. године.
Међутим, та студија је била искључиво техничка и није обухватала препоруке о
предложеним капиталним инвестицијама којима би се на одржив начин донела
корист локалној привреди. Додатно, она је данас застарела. Финансирање Србије
од стране ИПА програма имаће као један од фокуса пројекат који је повезан са
Дунавском стратегијом ЕУ. РЦР Банат је званично изразио интересовање
Европској унији посредством Министарства за финансије за унапређење Канала
Бегеј, као део доприноса Србије овој стратегији. Уколико постојећа СИ не буде
унапређена или ажурирана, може се пропустити оргомна шанса.
Специфични циљеви :
1. Имплементирати пројекат на начин да се постигне оптимизација запошљавања,
обучавања, институционалног образовања и локалних ланаца снабдевања.
Обратити посебну пажњу на стварање користи за заједницу кад су у питању
угрожене групе.
2. Оптимизирати међународну повезаност и културну размену у Банату и ојачати
институционалне везе у прекограничним односима Србије и Румуније
3. Побољшати квалитет воде у Каналу Бегеј а тиме и воду која утиче у Тису и
Дунав, заједно са квалитетом животне средине око канала.
Воде Војводина, Град Зрењанин, Општина Житиште, РЦР Банат;
Банат, Војводина, Република Србија

Прва фаза - Израда студије (Студија изводљивости, Радионице, заједнички
састанак Србија Руминија, Прикупљање средстава)
Друга фаза - Фаза пред извођења радова (Процена утицаја на животну средину,
Добијање дозвола, одређивање складишних локација, испитивање земљишта,
Пројектни план и детаљан дизајн пројекта, тендерска документација, потписивање
уговора)
Трећа фаза - Фаза радова (грађевински радови на преливу и блокирању,
измуљавање, укључујући изградњу складишта)
Планирано је да пројекат траје 6 година по фазама
Прва фаза -18 месеци
Друга фаза - 21 месец
Трећа фаза - 27 месеци
≈ 25.000.000 ЕУР (2.867.915.000 РСД)
АП Војводина, ИПА, ЕБРД, буџети општина
Повећање транспорта робе и смањење трошкова транспорта за будуће
инвеститоре уз привлачење нових
Оптимизација трансферс знања, локални економски развој и повећање прилика за
запошљавање
Промоција снажне историјске везе између становника српске и румунске стране
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подручја северног дунавског слива у Банату

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта

Процена ризика

Евалуација

Оспособљено 120 км канала за транспорт робе
Омогућен транспорт робе на мин 300,000т годишње
Привучено нн нових инвеститора
Смањена цена транспорта за инвеститоре за 45%
Отворено 1000 нових радних места
Повећан број туриста за 25%
Припремљени наративни и финансијски извештаји након реализације сваке фазе
пројекта.
Пројектна апликација, Дневници надзора радова, потписани уговори са
инвеститорима.
Могућност смањења политичке подршке даљој реализацији пројекта, Мера
превазилажења - апликант и партнери ће радити на константом обезбеђењу
подршке реализацији пројекта.
Бегеј није препознат као могућност транспорта робе од стране инвеститора, Мера
превазилажења - Константна промоција пројекта и његових резултата омогућиће
већу подршку инвеститора.
Три евалуациона процеса пројекта ће бити спроведена и то након реализације
сваке фазе пројекта како би се на што систематичнији начин показали ефекти и
успешност реализације пројекта. Такође евалуација резултата и ефеката пројекта
послужиће за даље корективне мере уколико то буде потребно.
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II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.1. Обезбеђење услова за динамичан раст инвестиционе активности у циљу
повећања запослености
Мапирање инвестиционих потенцијала
База инвестициноих локација (greenfield, brownfield, компаније заинтересоване за
заједничка улагања)
Прикупљање, анализа и израда свеобухватне базе инвестиционих локацији на
територији АП Војводине

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

ВИП Фонд, ПС за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, ЈП Завод
за урбанизам Војводине, ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АП Војводина

Обилазак локација, прикупљање и обрада података, разврставање по параметрима
квалитета (инфратсруктура, положај и сл.), уношење података у заједничку базу,
редовно ажурирање
Обилазак локација и прикупљање података - 12 месеци,
Обрада података - 4 месеца,
Евалуација - 2 месеца
Утврдити у наредном периоду

Доступне информације о свим инвестиционим локацијама у АПВ
Обрађене расположиве локације у 45 локалних самоуправа у АПВ, 25 обрађених
профила компанија погодних за заједничка улагања
Квалитетна понуда према заинтерсованим инвеститорима
Полугодишње
Извештај о реализацији пројекта
Постоји могућност да поједине локалне самоуправаме не доставе тражене податке
захтеваног обима и квалитета
Годишња
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Мера 2.2. Побољшање квалитета живота на селу у циљу повећања запослености и заустављања трендова
депопулације
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
Мера 2.2. Побољшање квалитета живота на селу у циљу повећања
запослености и заустављања трендова депопулације
Суфинансирање изградње биогас-постројења на фармама
Основни циљ пројекта је помоћ фармама у изради техничке документације,
посматрано са стране енергетске самосталности и аспекта заштите животне
средине. Коришћењем природних ресурса стајњака са фарми, са изградњом
биогас постројења ће се производити биогас, чије коришћење у
когенеративном процесу ће производити електричну и топлотну енергију.
Електрична енергија ће се продавати по цени за повлашћене произвођаче
електричне енергије по стимулативној цени. Биогас постројење у исто време
редукује емисију СО2 и метана у атмосферу и допроси смањењу емисије
"гасова стаклене баште".
Регион АП Војводине има више већих фарми, према минималном броју грла
стоке на коме би постројење било економски исплативо. Бенефити који се
могу остварити од инсталисања когенеративног постројења на биогас су
многостуки као енергетски независна производња енергије, редукција
стајњака са фарме и производња висококвалитетног природног ђубрива,
отварање нових радних места.
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025.године са
пројекцијама до 2030.године, Закон о енергетици „Сл.гласник РС“, бр.57/2011,
80/2011, 93/2012 и 124/2012, члан 10.
Покрајнски секретаријат за енергетику и минералне сировине и
земљорадничке задруге, привредна друштва, предузетници и регистрована
пољопривредна газдинства која обављају делатност узгоја животиња
(сточарске и живинарске производње)
АП Војводина
Конкурс
2014-2015
Средства из буџета 5.000.000,00 дин. за 2014.годину

Израда техничке документације код оних фарми, који имају могућности да
започну са инвестицијом изградње биогас постројења.
Развој енергетске инфраструктуре
Развој и примена технологија заснованих на обновљивим изворима енергије
Финансијски и писани извештаји према Уговору и динамици пројекта

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
Мера 2.2. Побољшање квалитета живота на селу у циљу повећања
запослености и заустављања трендова депопулације
Енергетски одрживе фарме
Основни циљ пројекта је помоћ регистрованим фармама за узгој животиња у
смањењу трошкова за енергију. Предвиђена су улагања у опрему за
коришћење обновљивих извора енергије и увођењу мера енергетске
ефикасности. Тиме се намерава постићи већа енергетска одрживост и
економска ефективност фарми као подршка руралном развоју.
Трошкови за енергију све више оптерећују примарну производњу на фармама.
Ако се узме у обзир да је већина наших фарми грађена за време реалитивно
ниских цена енергије, о рационалном трошењу енергије није се много
размишљало. Губици енергије на већини наших фармами су данас веома
високи а цене енергената су порасле. Да би се утицај трошкова за енергију
ублажио подстиче се производња енергије из обновљивих извора и примена
мера енергетске ефикасности. У оквиру овог пројекта се планира
суфинансирање набавке и монтаже опреме за производњу енергије за грејање,
хлађење, вентилацију из обновљивих извора. У обзир долази коришћење
отпадне биомасе, геотермалне и соларне енергије и у неким случајевима
енергије ветра.
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025.године са
пројекцијама до 2030.године, Закон о енергетици „Сл.гласник РС“, бр.57/2011,
80/2011, 93/2012 и 124/2012, члан 10.
Покрајнски секретаријат за енергетику и минералне сировине и
земљорадничке задруге, привредна друштва, предузетници и регистрована
пољопривредна газдинства која обављају делатност узгоја животиња
(сточарске и живинарске производње)
АП Војводина
Конкурси
2014-2015
Средства из буџета 80.000.000,00 дин. за 2014.годину

Коришћење потенцијала из обновљивих извора енергије и замена са
садашњим фосилним горивима. Предвиђени су конкурси за све врсте фарме
животиња.
Развој енергетске инфраструктуре
Развој и примена технологија заснованих на обновљивим изворима енергије
Финансијски и писани извештаји према Уговору и динамици пројекта

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
2.2. Побољшање квалитета живота на селу у циљу заустављања трендова
депопулације и повећања запослености;
Изградња међународног путничког пристаништа на десној обали Тисе
код насеља Тител
Основни циљ пројекта је обезбеђивање равномерног регионалног и
привредног развоја како општине Тител тако и свих околних локалних
заједница. Специфични циљ пројекта је:
Изградња пристаништа прилагођеног стајању туристичких
бродова.
Последњих неколико година Дунавом је кроз нашу земљу прошло на десетине
хиљада страних туриста пловећи обалама. Предвиђања говоре да ће се тај број
у тростручити у наредним годинама. На делу међународног пловног пута
Дунавом који се односи на нашу земљу, постоји неколико тачака
предодређених за изградњу међународних путничких пристаништа – једна од
њих је и пристаниште на смаом ушћу реке Тисе у реку Дунав код Титела.
Целим својим коритом кроз Србију (164км), река Тиса је пловна за исти тип
пловила као и Дунав. Има међудржавни статус још од 1955.године, који су
утврдиле тадашња СФРЈ и република Мађарска. По Конвенцији о
категоризацији европских унутрашњих пловних путева из 1999.године, река
Тиса, кроз нашу земљу, од ушћа у Дунав код Сланкамена (1215 км) до границе
са Мађарском има 4. Категорију.
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова .
Општина Тител, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова .
Општина Тител (јужнобачки округ)

Нису дефинисане.
Време реализације пројекта је 2 године.
Износ средстава
40.922.750,00 РСД
Извор средстава
Сопствена средства, средства АП Војводине, ЕУ средства
Извесност добијања средстава
У складу са расписаним конкурсима.
-Изграђено пристаниште прилагођено туристичким бродовима;
-Повећање броја запослених у општини Тител;
-Пројектно-техничка документација изградње пристаништа у Тителу;
-Број запослених на пословима везаним за пристаниште али и за угоститељски
сектор;
Повећање запослености у општини Тител, развој сеоског туризма кроз
повећање броја туристичких осета.
Наративни и финансијски извештај по фазама и завршетку пројекта
(годишње).

Обезбеђење финансијских средстава (средњи);
-Промене политичке воље за реализацију пројекта (средњи);
Према фазама у процесу реализације пројекта:
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‒ Пре почетка (ex aнтe),
‒ По завршетку (ex пoст, финaл).

Евалуација ће обухватити: евалуацију учесника, самог процеса спровођења
пројекта, евалуацију садржаја пројекта, као и постигнутих резултата и
ефеката.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
2.2. Унапређење живота на селу у циљу заустављања тренда депопулације
и повећања запослености
„Библиотечка мрежа Впјводине 2014 - 2016“
Одржавање постојеће софтверске инфраструктуре Библиотечке мреже
Војводине, проширење мреже новим институцијама и развој нових сервиса.
Од 2005. године у току је континуирана реализација пројекта Библиотечка
мрежа матичних градских библиотека Војводине, који финансира Извршно
веће АПВ уз подршку ресорноих покрајинских секретаријата. Овим пројектом
обухваћене су активности на развоју и одржавању Библиотечке мреже
Војводине. По овом систему сада ради деветнаест библиотека у Војводини. Од
тога су пет матичне градске библиотеке библиотеке, три специјализоване
библиотеке , и једанаест високошколских библиотека. Од 2008. године све
библиотеке библиотечке мреже Војводине користе нову (четврту) верзију
софтверског система БИСИС, при чему високошколске библиотеке још нису
укључене у Библиотечку мрежу Војводине. Пројекат Библиотечка мрежа
Војводине треба да обезбеди одржавање софтверске инфраструктуре у
институцијама укљученим у Библиотечку мрежу Војводине, укључивање
нових институција у Библиотечку мрежу Војводине, као и развој нових
интерних сервиса за библиотечко пословање и екстерних сервиса за крајње
кориснике Библиотечке мреже Војводине.
Секретаријат за привреду, Секреатријат за информисање
Факултет Техничких Наука у Новом Саду, Покрајински секретаријат за
културу

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Војводина

Активности на пројекту

Активности на пројекту обухватају:
- Одржавање постојећих софтверских инсталација у библиотекама повезним у
мрежу.
- Унапређење система за одржавање софтвера у дистрибуираном мрежном
окружењу.
- Укључивање нових библиотека у Библиотечку мрежу Војводине (14
високошколских библиотека и дигитална библиотека докторских дисератција
Универзитета у Новом Саду)
- Развој нових сервиса и консултантске услуге у вези са електронским
пословањем библиотека за библиотеке повезане у мрежу.

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

36 месеци (јануар 2014 – децембар 2016)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Износ средстава: 2014. 4.000.000 РСД, 2015 3.000.000, 2016.3.000.000
Извор средстава - републички, покрајински, локални буџет, ЕУ фондови,
донације иностраних држава и међународних организација
Извесност добијања средстава: Средња
Унапређење пословања библиотека у АПВ,
Повећање доступности библиотечких фондова корисницима,
Успостављање једног од стандардних електронских сервиса еУправе
прописаних од стране ЕУ.
• број библиотека укључених у мрежу
• број и квалитет каталошких записа доступних библиотекама повезаним у
мрежу
• број корисника – чланова библиотека ,
• број и квалитет нових сервиса за интерно пословање библиотека
• број и квалитет нових сервиса за спољне кориснике
Повећан број корисника информационих садржаја расположивих на
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Начин извештавања

Библиотечкој мрежи Војводине. Унапређен имиџ ресорних секретатријата
АПВ (Секретаријат за културу, Секретаријат за образовање, Секретаријат за
науку и технолошки развој)
Обавештавање путем Портала Владе АПВ,
Обавештавање путем Веб сајтова библиотека,
Објављивање путем електронских и штампаних медија,
Обавештавање преко друштвених мрежа

Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Евалуација

Ограничен државни буџет у областима образовања, науке и културе налажење алтернативних извора финансирања; Недовољна информисаност
потенцијалних корисника о сервисима и њиховим могућностима - предавања и
радионице за промоцију сервиса.
Политичка стабилност-прихватљив ризик
Периодична, шестомесечни извештаји о напредовању пројекта и финансијски
извештаји
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2,2. Повећање квалитета живота на селу ун циљу заустављања трендова
депопулације и повећања запослености
Повећање доступности поштанских и финансијских сервиса у Војводини
Повећање броја поштанских јединица и асортимана финансијских услуга,
повећање обима коришћења е услуге.
Пројектом би се дефинисао број и локација поштанских јединица и одредио
обим универзалног финансијског сервиса у Војводини са укључењем шалтера е
трговине (свако село са универзалном услугом)
Секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Секретаријат
за науку, Секретаријат за финансије
Секретаријат за привреду и Секретаријат за финансије
Војводина

Активности на пројекту

Прикупљање података и анализа постојећег стања. Израда општег модела за
лоцирање поштанских јединица и јединица е трговине. Одређивање нивоа
општих финансијских сервиса и изградња модела финансијске инклузије уз
коришћење ресурса јавног поштанског оператора и ресурса ликалне самоуправе.

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

36 месеци 2015-2017

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

2015.100.000.000 рсд
2016.50.000.000 рсд
2017. 40.000.000 рсд

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

Проценат становништва укључен у финансијски сектор. Доступност поштанске
мреже. Продуктивност служби локалне самоуправе и Поште Србије.
Раст БДПа АПВ, повећање броја власника рачуна у банкама, повећање депозита
у банкама, повећање броја осигураника и повећање услуга е-трговине.
Квартално и у току реализације пројекта

Ризик у вези са прикупљањем података од локалне самоуправе: избегава се
кампањом уз помоћ универзитета, факултета и осталих образовних институција.
Након завршетка пројекта
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
2,2. Повећање квалитета живота на селу ун циљу заустављања трендова
депопулације и повећања запослености
Изградња аква парка и велнес центра, Апатин
Изградња
Изградња копмлекса Аква парка са затвореним базенима и велнес програмом и
програмима лепоте и здравља у склопу постојећих садржаја Бање "Јунаковић".
Овим новим објектом бања добија "полуатријумски" блок. Приземље има два
улаза и две вертикалне комуникације (за пансионске и ванпансионске госте) са
базеном (8х20м, 30С) и простором за 5 базена различитог садржаја
(термоминерална вода 30-35С). Уз објекат су и два спољна базена неправилног
облика везана на унутрашњи простор. Спрат галерија обухвата најсавременије
програме који се примењују у велнесу, груписани у 3 целине: 1. сауне, тушеви,
геотермална вода. 2. масаже (ручна и подводна) 3. базен са геотермалном
водом (36-38С) галеријски постављен према доњим, приземним базенима.
Бруто површине: сутерен - 2.665,24 ; приземље - 2.693,63 ; спрат - 1999,02 ;
поткровље - 1166,50 ; УКУПНО - 8.524,39 м2; саобраћајнице - 6.269 м2; 3.028
м2; стазе - 4.391 м2. I фаза - завршетак уговорених радова (200.373.098,50
динара). II фаза - неуговорени радови без којих се објекти не могу ставити у
функцију: топле везе, зимске баште, инсталациони коридори, трафо станица,
пречистач отпадних вода, уређење саобраћајница.... (555.411.512,30динара)
На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања
Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист Аутономне Покрајине
Војводине'' 19/2006) и члана 17. став 1. тачка 14 Статута Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине
Инвеститор: Општина Апатин, Апатин; Финансијер: Фонд за капитална
улагања АПВ

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Западнобачки округ; Општина Апатин

Активности на пројекту

извођење у току (објекат конзервиран, извођач изашао из блокаде); степен
финансијске реализације 54%

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

12 месеци

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Одлука број 06-318/08-15/2-1 од 04.04.2008. године: 80.000.000,00 динара
Одлука број 06-4/2010-12/5од 28.07.2010. године и измена одлуке број 0617/2011-13/6 од 17.01.2011.: 500.452.196,58 динара
Ефекти пројекта би се огледали пре свега у финансијском смислу. Стварање
амбијента и услова за побољшање квалитета живљења корисника, одржавања
бољег здравственог и физичког стања грађана, али и у делу стварања
квалитетне туристичке дестинације и употпуњавања и повећања квалитета
услуга постојеће инфраструктуре.
Запошљавање током пројекта - 150. Запошљавање након пројекта - 70.
Повећање извоза 1.000.000 Евра
Проширење понуде и услуга "Бање Јунаковић" и боље позиционорање на
туристичкој мапи региона (и у међународним релацијама)
Писани, уз привремене ситуације и рачуне по уговорима
Употребна дозвола

Процена ризика

Мала

Евалуација

Извођење радова, употребна дозвола
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
2,2. Повећање квалитета живота на селу ун циљу заустављања трендова
депопулације и повећања запослености
Изградња коридора од моста на реци Тиси код Аде до Новог Бечеја, до
Чоке преко Падеја и Кикинде преко Иђоша
Изградња
Изградња саобраћајница које би омогућиле адекватан приступ мосту са
Банатске стране
На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања
Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист Аутономне Покрајине
Војводине'' 19/2006) и члана 17. став 1. тачка 14 Статута Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине
Инвеститор: ЈП "Дирекција за изградњу Кикинда"; Финансијер: Фонд за
капитална улагања АП Војводине, Општина Кикинда, Општина Нови Бечеј,
Општина Чока и Општина Ада

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Севернобанатски, Средњобанатски, Општина Кикинда, Општина Ада,
Општина Чока и Општина Нови Бечеј

Активности на пројекту

Извођење радова је у току. До сада је изведено 60,66 % уговорених радова
прве фазе и 65,21% уговорених радова друге фазе

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

Прва фаза 6 месеци, друга фаза 9 месеци

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Одлука број 06-4/2010-11/5 од 25.03.2010. године и измена одлуке број 0617/2011-13/6 од 17.01.2011. године на износ од 183.750.000,00 динара
Одлука број 06-4/2010-11/5 од 25.03.2010. године и измена одлуке број 0617/2011-13/6 од 17.01.2011. године на износ од 152.062.500,00 динара
Одлука број 06-5/2012-18/2 од 04.04.2012. годинe: 600.000.000,00 динара
Изградња ових путних коридора омогућиће краћи и бржи саобраћајни правац
као и развој туризма, пољопривреде и других привредних и културних
потенцијала наведених општина
Саобраћајно, привредно и културно повезивање општина са Бачке и Банатске
стране
Елиминисање потребе за превоз скелом или заобилазним путем преко Новог
Бечеја или Сенте
Писани, уз привремене ситуације по уговору
Записник о примопредаји и употребна дозвола

Процена ризика

Мали

Евалуација

Извођење радова, употребна дозвола
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
2,2. Повећање квалитета живота на селу ун циљу заустављања трендова
депопулације и повећања запослености
Приступна сабраћајница моста преко Саве у Сремској Рачи - Сремска
страна
Изградња
Изградња саобраћајница које би омогућиле потпуну функционалност објекта и
повезивање Републике Србије са Републиком Босном и Херцеговином
На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања
Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист Аутономне Покрајине
Војводине'' 19/2006) и члана 17. став 1. тачка 14 Статута Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине
Инвеститор: ЈП Путеви Србије, Финансијер: Фонд за капитална улагања АП
Војводине
Сремски округ, Општина Сремска Митровица; Република Босна и
Херцеговина, Општина Бијељина
Радови заустављени, изведено 88,50%
два месеца
Одлука број 06-4/2010-12/1 од 30.06.2010. године и измена одлуке број 0617/2011-13/6 од 17.01.2011. године на износ од 146.250.000,00 динара
Одлука број 06-5/2012-18/2 од 04.04.2012. годинe: 25.500.000,00 динара
Побољшање прекограничне сарадње и стварање могућности за несметано
одвијање саобраћаја
Раздвајање друмског и железничког саобраћаја на делу магистралног пута
приступне саобраћајнице моста преко Саве код Сремске Раче
Повећање капацитета саобраћаја односно, прелазак моста без задржавања ради
пропуштања железничког саобраћаја
Писани, уз привремене ситуације по уговору
Записник о примопредаји и употребна дозвола

Процена ризика

Мали

Евалуација

Извођење радова, употребна дозвола
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
2,2. Повећање квалитета живота на селу ун циљу заустављања трендова
депопулације и повећања запослености
Изградња и реконструкција локалних путева и улица у општини Тител
Изградња и реконструкција
Реконструкција улица у општини Тител и то: улица 22. октобар и 15. мај у
Вилову, улица Иве Лоле Рибара и Исидоре Секулић у Мошорину, улице
Жежељева и Книћанинова у Тителу и изградња локалног пута Тител-Мошорин
са краком за Вилово
На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања
Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист Аутономне Покрајине
Војводине'' 19/2006) и члана 17. став 1. тачка 14 Статута Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине
Инвеститор: ЈП Простор Тител; Финансијер Фонд за капитална улагања АП
Војводине
Јужнобачки округ, Општина Тител
Извођење радова у току; Степен реализације је 89,10%
три месеца
Одлука број 06-3/07-8/1-2 од 03.09.2007. годинe: 228.000.000,00 динара
Одлука број 06-3895/08-2/11 од 03.11.2008. годинe: 46.600.000,00 динара
Одлука број 06-5/09-7/3 од 10.07.2009. годинe: 180.215.330,73 динара
Реконструкцијом улица омогућиће се нормално одвијање саобраћаја а
привредним субјектима ће се олакшати приступ индустријским зонама.
Локалним путем Тител-Мошорин повезаће се насеља општина, скратиће се
пут од насеља Мошорин ка Тителу и даље ка Зрењанину и Београду,
омогућиће се приступ пољопривредним површинама и умањити хабање
пољопривредне механизације
Реконструкција улица у општини Тител у дужини од 4.530,00 m и изградња
новог пута у дужини од 16.720,00 m
Побољшање саобраћајне комуникације и услова за живот и рад
Писани, уз привремене ситуације и рачуне по уговорима
Записник о примопредаји и употребна дозвола

Процена ризика

Мали

Евалуација

Извођење радова, употребна дозвола
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
2,2. Повећање квалитета живота на селу ун циљу заустављања трендова
депопулације и повећања запослености
Изградња објекта железничко-друмског моста преко реке Дунав у Новом
Саду
Изградња моста
Изградња железничко-друмског моста, на месту срушеног моста у
бомбардовању 1999. године, дужине 474m са два железничка колосека, две
друмске саобраћајнице и две пешачко бициклистичке стазе.
На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања
Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист Аутономне Покрајине
Војводине'' 19/2006) и члана 17. став 1. тачка 14 Статута Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине
Инвеститор је Железнице Србије а.д. а финансијери су АП Војводина преко
Фонда за капитална улагања АП Војводине и Град Нови Сад
Јужнобачки округ, Град Нови Сад
Извођење радова је у току а до сада је изведено 15,7% од вредности уговора
32 месеца
Одлука број 06-4/2010-10/6 од 18.01.2010. године: 600.000.000,00 динара

Омогућиће се нормално одвијање саобраћаја на железничком коридору X i
plovnom koridoru VII.
Савремене саобраћајнице за одвијање железничког, друмског и пешачкобициклистичког саобраћаја и стварање могућности за нормално одвијање
пловидбе
Елиминисање чекања возила на прелаз преко моста
Писани, уз привремене ситуације и рачуне по уговору
Записник о примопредаји и употребна дозвола

Процена ризика

мали

Евалуација

Извођење радова, употребна дозвола
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
2,2. Повећање квалитета живота на селу ун циљу заустављања трендова
депопулације и повећања запослености
Главни пројекат магистралног цевовода Оџаци - Каравуково
Изградња
Пројектом је предвиђена изградња магистралног цевовода Оџаци - Каравуково
дужине око 5 километара.
Члан 7. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне
Покрајине Војводине и члан 17. став 1. тачка 14. Статута Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине.
ЈКП Услуга Оџаци, Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине
Западнобачки округ, Општина Оџаци
Припрема за поступак јавне набавке.

Одлука Управног одбора Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине број 06-4/2013-4/7 од 18.09.2013. године, одобрена средства
30.000.000,00 динара.

Реализацијом овог пројекта омогућиће се редовна испорука технички исправне
пијаће воде. Такође, омогућиће се смањење трошкова одржавања и
експлоатације воде.
Изградња 5 километара цевовода.
Око 5000 становника Каравукова ће имати редовну испоруку технички
исправне пијаће воде.
Писани извештај.
Употребна дозвола

Процена ризика

Мали

Евалуација

Јавна набавка, извођење радова, употребна дозвола
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
2,2. Повећање квалитета живота на селу ун циљу заустављања трендова
депопулације и повећања запослености
Завршетак постројења за припрему пијаће воде у Оџацима
Изградња
Пројектом је предвиђен завршетак изградње постројења за припрему пијаће
воде.
Члан 7. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне
Покрајине Војводине и члан 17. став 1. тачка 14. Статута Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине.
ЈКП Услуга Оџаци, Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине
Западнобачки округ, Општина Оџаци
Припрема за поступак јавне набавке.

Одлука Управног одбора Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине број 06-3/07-8/1-2 од 03.09.2007. године, одобрена средства
46.000.000,00 динара.
Одлука Управног одбора Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине број 06-3895/08-2/10 од 03.11.2008. године, одобрена средства
5.821.228,70 динара.
Одлука Управног одбора Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине број 06-4/2013-4/7 од 18.09.2013. године, одобрена средства
62.000.000,00 динара.
Tврдоћа, хидрокарбонати узрокују неповољне експлоатационе
карактеристике, висок садржај тврдоће воде утиче на појаву честих кварова у
водоводном систему због карбонизације и издвајања каменца на засунима и
вентилима. Реализацијом овог пројекта, тачније омекшавањем воде сви ови
негативни ефекти би били елеминисани.
Изградња постројења за прераду воде капацитета 60l/s.
Око 10000 становника Oџака и 5000 становника Каравукова ће имати редовну
испоруку технички исправне пијаће воде.
Писани извештаји.
Употребна дозвола

Процена ризика

Мали

Евалуација

Јавна набавка, извођење радова, употребна дозвола.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
2,2. Повећање квалитета живота на селу ун циљу заустављања трендова
депопулације и повећања запослености
Изградња канализационе мреже у општини Врбас
Изградња
Пројектом је предвиђена изградња канализационе мреже у насељеним местима
општине Врбас.
Члан 7. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне
Покрајине Војводине и члан 17. став 1. тачка 14. Статута Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине.
ЈП Дирекција за изградњу Врбас, Фонд за капитална улагања Аутономне
Покрајине Војводине
Јужнобачки округ, Општина Врбас
Извођење радова у току, Финансијска реализација 83,73%.
14 месеци
Одлука Управног одбора Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине број 06-5/09-6/6-1 од 01.04.2009. године, одобрена средства
350.000.000,00 динара.
Одлука Управног одбора Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине број 06-5/2012-18/3 од 04.04.2012. године, одобрена средства
30.000.000,00 динара.
Реализацијом овог пројекта насељена места општине Врбас добијају примарну
канализациону мрежу и потисни вод према централном постројењу за прераду
отпадних вода .
Изградња 116,5 километара канализационе мреже.
5 насељених места општине Врбас добија примарну канализациону мрежу.
Писани извештаји, привремене ситуације.
Употребна дозвола

Процена ризика

Мали

Евалуација

Извођење радова, употребна дозвола.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи
и општине) у којима ће
програм бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.2 Побољшање квалитета живота на селу у циљу заустављања трендова
депопулације и повећања запослености
Рехабилитација путне мреже од регионалног значаја – „Гребенски пут“ на
подручју Националног парка „Фрушка гора“
Израда пројектно - техничке документације појачаног одржавања „Гребенског
пута“ (на подручју 8 општина и Националног парка „Фрушка гора“, укупне
дужине 55 км); физички радови на рехабилитацији реконструкцији "Гребенског
пута"
Подручје Фрушке горе се налази између коридора X и Xб, која су уједно и два
значајна путна правца државне путне мреже. Целом њеном дужином, скоро по
самом гребену, изграђен је пут дужине 55км, првенствено као туристички, мада
се у великој мери користи и као шумски, за експлоатацију фрушкогорских шума.
Ова друга намена у највећој мери утиче на оштећење тог пута, а услед
нередовног одржавања убрзава се и пропадање. Ту се мисли пре свега на:
недостатак коловоза на појединим деловима пута, ударне рупе, напукнућа,
неравномерну ширину пута, недостатак саобраћајне сигнализације који значајно
нарушавају квалитет и безбедност одвијања саобраћаја. Садашње стање пута се,
у том смислу, може поделити у три дела:
1.У лошем стању је (западно од Иришког венца) око 35800м,
2.у врло лошем стању је око 19000м пута (углавном источно од Иришког венца),
3.Деоница од око 200м дужине, недалеко од Визића која је склизнула и
практично не постоји.
Дирекције за изградњу локалних самоуправа кроз које Гребенски пут пролази:
Бачка Паланка, Шид, Сремска Митровица, Беочин, Ириг, Петроварадин,
Сремски Карловци и Инђија.
Регионална развојна агенција Срем, Покрајински секретаријат за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и 8 општина Сремског и
Јужнобачког округа;
Регион Срем и општине Јужнобачког округа (Бачка Паланка, Шид, Сремска
Митровица, Беочин, Ириг, Петроварадин, Сремски Карловци и Инђија)
Израда пројектно - техничке документације појачаног одржавања „Гребенског
пута“ (на подручју 8 општина и Националног парка „Фрушка гора“, укупне
дужине 55км);
Стварање могућности да се по урађеној пројектно-техничкој документацији
омогући ослобађање финансијских средстава АП Војводине, националних и ЕУ
фондова намењених за изградњу и унапређење саобраћајне инфраструктуре.
Пројекат се реализује и завршава током периода Акционог плана од 2014. године
до 2017. кроз 2 подпројекта: израда пројектно-техничке документације појачаног
одржавања и физички радови на рехабилитацији и реконструкцији пута;
Процењена вредност пројекта је 450.000.000 РСД (3.922.710 ЕУР).
Буџет: 30.000.000.,00РСД

Урађена пројектно-техничка документација рехабилитације Гребенског пута –
Главни пројекат Визић-Чортановачке шуме;
Рехабилитован и обновљен "Гребенски пут" у дужини од 55км.
Документација у складу са Законом о планирању и изградњи, локацијска и
грађевинска дозвола;
Рехабилитован и обновљен пут у дужини од 55км са обновљеном саобраћајном и
туристичком сигнализацијом;
Ангажовани и искоришћени финансијски фондови за реализацију пројекта;
Повећан БДП у региону Срем за рачун изграђене инфраструктуре;
Олакшан и безбедан путнички, туристички и јавни саобраћај на подручју НП
Фрушка гора;
Међуопштински приступ у регионализацији појединачних пројеката
дефинисаних у локалним стратешким документима;
Могућност конкурисања и повлачења бесповратних финансисјких средстава
националних фондова и ЕУ ИПА;
Преглед документације пројекта;
Физички преглед израђених објеката
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Писани документ о
реализацији пројекта

Пројекат појачаног одржавања "Гребенског пута";
Наративни и финансијски извештаји носиоца пројекта, грађевински дневници и
привремене и окончане ситуације, фактуре, уговори;

Процена ризика

Недостатак новчаних средстава за физичку реализацију пројекта – велики
Економска кретања иду у правцу погоршања и продубљења кризе

Евалуација

Ex - ante, interim, Ex - post
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Мера 2.3. Унапређење животног стандарда кроз једнак приступ социјалним услугама, обезбеђивање пуне
друштвене укључености и партиципативности свих грађана
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.3. Унапређење животног стандарда кроз једнак приступ социјалним
услугама, обезбеђивање пуне друштвене укључености и партиципативности
свих грађана
Унапређење социјалне заштите
подстицај, развој и унапређење квалитета постојећих услуга социјалне заштите
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
додељује средства по конкурсу установама социјалне заштите и удружењима
грађана-пружаоцима услуга социјалне заштите за финансирање, односно
суфинансирање постојећих услуга социјалне заштите, програма подршке, мера и
активности ради пружања адекватне и квалитетне услуге у скалду са
специфичним потребама корисника -деце, младих, одраслих и старих.
одредба члана 48. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи ("Сл.
лист АПВ" 40/2012-пречишћен текст)
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
Аутономна Покрајина Војводина

Активности на пројекту

расписивање конкурса, пријем конкурсне документације, одлуке о додели
средстава, потписивање уговора са корисницима, пренос средстава, праћење,
извештавање и евалуација

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

Стални програм за период 2014-2017 који током једне године траје 9 месеци

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања

У складу са Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство,
социјалну политику и демографију за 2014. годину, потребно је обезбедити
35.000.000,00 динара
Потребна средства за 4 године, са 10% повећања сваке године су 162.435.000,00
приходи из буџета
већи степен стручности и експертских знања особа које се баве социјалном
заштитом, већи број пружалаца услуга социјалне заштите
Између 100-120 пројеката годишње подржано од стране Покрајинског
секретаријата доделом финансијских средстава по конкурсу
већи број услуга орјентисан према кориснику и његовим потребама,
Финансијски и наративни извештаји према Уговору и динамици програма
(годишњи)
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.3. Унапређење животног стандарда кроз једнак приступ социјалним
услугама, обезбеђивање пуне друштвене укључености и партиципативности
свих грађана
Оснивање регионалних центара за породични смештај и усвојење
Припрема, процена и обука будућих хранитеља и усвојитеља и подршка
хранитељима, усвојитељима односно породицама које пружају услугу
породичног смештаја
Законом о социјалној заштити (Сл.гласник РС бр.24/11) дефинисан је Центар за
породични смештај као установа социјалне заштите, надлежности центара и
њихово функционисање. Центар за породични смештај и усвојење извештава
Центар за социјални рад о раду хранитеља и функционисању породица кооје
пружају услугу породичног смештаја и предлаже мере ради отклањања
евентуалних пропуста. На територији АПВ постоји укупно 1.494 хранитељске
породице у којима је смештено 2.300 деце и постоји неопходност оснивања
центара за породични смештај и усвојење ради обезбеђења подршке
хранитељским и усвојитељским породицама. У плану је оснивање три центра: у
Новом Саду, Суботици и Белој Цркви са одговарајућим бројем кадрова у
зависности од броја хранитељских породица
одредба члана 48. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи ("Сл.
лист АПВ" 40/2012-пречишћен текст), члан 10. став 2 Закона о социјалној
заштити (Сл.гласник РС бр.24/11)
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
АПВ
оснивање 3 регионална центра за породични смештај
4 године
У складу са Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство,
социјалну политику и демографију за 2014. годину, у захтеву за додатна средства
исказана су потребна средства у висини од 116.593.000,00 динара
приходи из буџета
немогућност обезбеђења потребних финансијских средстава
Оснивање три центра за породични смештај
већи степен квалитета услуге хранитељства кроз стандардизацију стручног рада
смањен број потреба за смештај деце у институције
Годишњи извештај о раду
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.3. Унапређење животног стандарда кроз једнак приступ социјалним
услугама, обезбеђивање пуне друштвене укључености и партиципативности
свих грађана
Програм демографског развоја АПВ - новчана помоћ породици у којој се
роди треће дете
подстицање демографског развоја у Аутономној Покрајини Војводини путем
новчане помоћи породици
Будући на изражен феномен недовољног рађања, негативан природни прираштај,
депопулацију, пораст удела старих лица у структури становништва и све
раширенији самачки живот на територији АПВ, Покрајински секретаријат за
здравство, социјалну политику и демографију има за циљ дефинисање целовите и
кохерентне политике АПВ према фертилитету становништва. Новчана помоћ
породицама у којиј се роди треће дете је један од начина подстицања
демографског развоја АПВ.
одредба члана 48. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи ("Сл.
лист АПВ" 40/2012-пречишћен текст)
ПС за здравство, социјалну политику и демографију
Територија Аутономне Покрајине Војводине

Активности на пројекту

пријем решења о признавању права на новчану помоћ породици у којој се роди
треће дете, ажурирање базе података, пренос финансијских средстава, праћење,
извештавање, евалуација, решавање по жалбама у другом степену

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

Стални програм током периода 2014-2017, а један циклус траје 24 месеца

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања

С обзиром да се према статистичким подацима Републичког завода за статистику
годишње роди око 1.400 деце у породици као треће рођено дете, за спровођење
ове мере потребно је обезбедити 400.000.000,00 за новчану помоћ породицама
које добију треће дете. У складу са Финансијским планом Покрајинског
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију за 2014. годину, на
економској класификацији 472-накнаде за социјалну заштиту планирана су
средтва у износу од 200.000.000,00, а 200.000.000,00 исказано је у захтеву за
додатна средства.
Потребна средства за 4 године, са 10% повећања сваке године су 1.856.400.000,00
динара
извор финансирања - приходи из буџета
повећање броја породица у којима се родило треће дете
број донетих решења о признавању права на новчану помоћ породици у којој се
роди треће дете
повећање стопе природног прираштаја на територији АПВ, смањење удела старих
лица у структури становништва АПВ
подношење извештаја о утрошеним средствима на годишњем нивоу
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.3. Унапређење животног стандарда кроз једнак приступ социјалним
услугама, обезбеђивање пуне друштвене укључености и партиципативности
свих грађана
Подршка невладиним организацијама које делују у области здравствене,
социјалне и борачко-инвалидске заштите и области демографије
у области здравствене заштите: допринос развоју здравствене заштите и заштити
здравља, превенцији, лечењу и рехабилитацији, промоцији и популаризацији
здравих стилова живота; у области социјалне заштите лица са инвалидитетом:
допринос заштити и у напређењу социјално-економског и друштвеног положаја,
рехабилитацији, социјализацији и превенцији искључености лица са
инвалидитетом; у области борачко-инвалидске заштите: допринос заштити и у
напређењу социјално-економског и друштвеног положаја, рехабилитацији,
социјализацији чланова удружења бораца, ратних војних инвалида и цивилних
инвалида рата; у области демографије: допринос заштити деце, унапређењу
дечијег стваралаштва, подстицању рађања
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
додељује средства по конкурсу за подстицање реализације програма односно
суфинансирање обезбеђењем недостајућег дела средстава за финансирање
програма и програмских активности удружења грађана у 2014. години у области:
здравствене заштите, социјалне заштите лица са инвалидитетом, борачкоинвалидске заштите и демографије
одредба члана 48. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи ("Сл.
лист АПВ" 40/2012-пречишћен текст)
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
АПВ

Активности на пројекту

расписивање конкурса, пријем конкурсне документације, одлуке о додели
средстава, потписивање уговора са корисницима, пренос средстава, праћење,
извештавање и евалуација

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

Стални програм који током сваке године у периоду 2014-2017 траје по 9 месеци

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања

У складу са Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство,
социјалну политику и демографију за 2014. годину, на економској класификацији
481 - дотације невладиним организацијама потребно је обезбедити око
18.000.000,00 динара
Потребна средства за 4 године, са 10% повећања сваке године су 83.538.000,00
приходи из буџета
смањен број оболелих за 3% од хроничних болести и болести зависности;
смањена искљученост особа са инвалидитетом, унапређен социјално-економски и
друштвени положај бораца, ратних војних инвалида и цивилних инвалида рата,
побољшани услови за задовољавање основних потреба деце
Између 100-120 пројеката годишње подржано од стране Покрајинског
секретаријата доделом финансијских средстава по конкурсу
унапређење здравствене заштите, инклузија особа са инвалидитетом и ратних
војних инвалида, подстицање рађања
Финансијски и наративни извештаји према Уговору и динамици програма
(годишњи)
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Приоритет
Мера

Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.3. Унапређење животног стандарда кроз једнак приступ социјалним
услугама, обезбеђивање пуне друштвене укључености и партиципативности
младих
ПРОГРАМ:
УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И ПОЛОЖАЈ РАЊИВИХ ГРУПА
КРОЗ ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ
СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕУ
"ВОЈВОЂАНСКА КУЋА ЗДРАВЉА"
Унапређење и промоција јавног здравља, превенција и рано откривање масовних
незаразних болести, унапређење услова и квалитета пружених здравствених
услуга, изградња нових капацитета, развој препорука за политике у здравству,
социјалној заштити и демографији, развој сервиса у области социјалне и
здравствене заштите намењене посебно осетљивим групама становништва,
побољшање демографске слике становништва АПВ.
Потребно је обезбедити материјална средства која ће подржати конкретне
активности здравствених установа у циљу развијања здравственог просвећивања
и информисања грађана о здравим стиловима живота, у циљу превенције болести
и раног откривања болести, омогућити побољшање услова за квалитет и број свих
услуга здравстене заштите, подржати здравствене стручне едукације стручњака у
набавку савремене медицинске опреме, унапредити систем здравствене и
социјалне заштите у смислу веће окренутости ка потребама и правима корисника,
веће доступности на територијалном нивоу, према ментално оболелима и другим
посебно осетљивим групама становништва: особе са инвалидитетом, млади у
ризику, стари, труднице, деца, жртве насиља, особе са ретким болестима, Роми,
oболели од хроничних незаразних болести и друге осетљиве групе становништва.
Законом о утврђивањи надлежности АПВ, („Службени гласник РС“, број 99/2009
и 67/2012 – одлука УС) Чланом 47. предвиђено је да АП Војводина преко својих
органа, у складу са законима којима се уређује систем у области здравства, поред
осталих обавља следеће послове: друштвену бригу за здравље на нивоу АП
Војводине која обухвата мере за обезбеђивање и спровођење здравственезаштите
од интереса за грађане на територији АП Војводине
Законом о социјалној заштити (''Службени гласник РС'' број 24/11), чланом 20.
утврђено је да Програм унапређења социјалне заштите у аутономној покрајини
утврђује надлежни орган аутономне покрајине, да исти мора бити усаглашен са
стратегијом развоја, коју доноси Влада и обухвата мере и активности за подстицај
и развој постојећих и нових услуга социјалне заштите. Средства за финансирање
програма унапређења социјалне заштите у аутономној покрајини обезбеђују се у
буџету аутономне покрајине.
ПС за здравство, социјалну политику и демографију; институције у систему
здравствене и социјалне заштите
територија АП Војводине
организовање кампања, базара здравља, округлих столова, скрининга на масовне
незаразне болести, предавања и информисање путем медија (ина друге начине) у
сврху промоције здравља, здраве животне средине и превенције болести;
Организовање едукативних садржаја за становништво, просветне раднике и друге
групе; Организовање едукација за здравствене раднике, Опремање здравтвених
установа медицинском опремом, проширивање капацитета и повећање квалитета
услуга; Подршка унапређењу стручности и ефикасности организације
здравствене службе; Подршка за развој ванинституционалних облика здравствене
и социјалне заштите; Организовање већег броја здравствених и социјалних услуга
према потребама осетљивих група становништва
1-3 године
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фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања

3 милиона евра, односно 347.888.700,00 динара
Очекивано учешће Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику
и демографију од 20 % износи 600.000 евра, односно 69.577.740,00 динара
Реализован скрининг на масовне незаразне болести; Реализоване едукације
становништва и других, подигнут ниво стручности и експертских знања
стручњака; Унапрђени иквалитет, опрема и број услуга, Реализована подршка
проширењу обима услуга социјалног и здравственог карактера за осетљиве групе
становништва, Подигнут ниво здравствене просвећености и информисања
грађана
Организовано 6 кампања, 6 базара здравља, 3 скрининга,
предавања и информисања путем медија у сврху промоције здравља и превенције
болести
Организовани едукативни семинари за здравствене раднике
Опремљене здравствене установе у АПВ модерном медицинском опремом
Отварено неколико дневних центара за бригу о старима и бригу о ментално
оболелима као ванинституционални вид здравствено-социјалне заштите
Организован већи број здравствених услуга спрам потреба одређених осетљивих
група становништва
Побољшана информисаност становништва и повећање знања о факторима ризика
за настанак болести
Побољшано здравље становништва у АП Војводини, смањење морбидитета и
компликација од малигних, кардиоваскуларних, цереброваскуларних и менталних
болести, гојазности и шећерне болести.
Подигнут квалитет здравствених услуга у здравственим установама.
Смањене листе чекања
Побољшани индикатори здравственог стања становништва АПВ
периодични и финални извештаји
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.3. Унапређење животног стандарда кроз једнак приступ социјалним
услугама, обезбеђивање пуне друштвене укључености и партиципативности
свих грађана
УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ-Доношење посебних програмa
здравствене заштите и посебних програма из области јавног здравља
Очување и унапређење здравственог стања становништва АП Војводине
Посебни прогрaми здравствене заштите за поједине категорије становништва,
односно врсте болести које су специфичне за аутономну покрајину, а за које није
донет посебан програм заштите на републичком нивоу
Законом о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', број 107/05, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др. закон), чланом 13. став 4. утврђено је да
аутономна покрајина може донети посебне програме здравствене заштите за
поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за
аутономну покрајину, а за које није донет посебан програм здравствене заштите
на републичком нивоу, у складу са својим могућностима, и утврдити цене тих
појединачних услуга, односно програма.
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
АП Војводина
Покрајинска стручна комисија за утврђивање приоритета у здравственој заштити
и предлагање мера и програма за унапређење здравља становништва Аутономне
Покрајине Војводине, коју је формирао покрајински секретар за здравство,
социјалну политику и демографију као стручно и саветодавно тело Покрајинског
секретаријата за област здравства, разматра Предлоге посебних програма у
области здравствене заштите и из области јавног здравља. Покрајински
секретаријат упућује наведене програме ради разматрања и усвајања Влади
Аутономне Покрајине Војводине. Наведени програми објављују се у ''Службеном
листу АПВ''.
Планирано је да се у 2014. години финансирају посебни програми здравствене
заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су
специфичне за аутономну покрајину и посебни програми из области јавног
здравља које је Влада АП Војводине усвојила током 2013. године као и програми
који ће бити донети током 2014. године.
Стални програм који ће се реализовати у периоду 2014-2017
Износ средстава - 100.000.000,00 динара годишње
Потребна средства за 4 године, са 10% повећања сваке године су 464.100.000,00
Извор средстава - Представити финансијски портфолио пројекта (буџет, ЕУ
фондови, фондови АП Војводине и сл.).
Буџет АПВ
Извесност добијања средстава - Средства су планирана у буџету АП Војводине из
извора -приходи из буџета
Израђени програми здравствене заштите и посебни програми из области јавног
здравља
Поједине категорије становништва АП Војводине биће обухваћене посебним
програмима здравствене заштите;
Лица која болују од болести специфичних за територију АП Војводине биће
обухваћена програмима, што ће допринети побољшању здравственог стања и
квалитету њиховог живота.
Повећаће се доступност услуга становништва у одређеним локалним заједницама
на територији АП Војводине.
Унапређење и очување здравља становништва на територији АП Војводине кроз
обезбеђење информација неопходних за процену здравствених ресурса усмерених
ка унапређењу здравља, продужењу живота, квалитета живљења и
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Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања

оспособљености независног функционисања становништва Војводине.
Приоритетне области очувања и унапређења здравља на које су усмерени
посебни програми из области јавног здравља су морбидитет и морталитет, заразне
болести и понашање и здравље
Број донетих и реализованих програма (до краја октобра 2013. године усвојено 6
програма здравствене заштите и један програм из области јавног здравља. У току
су активности на припреми још једног програма из области јавног здравља који
ће бити упућен Влади АП Војводине до краја 2013. године)
Број лица обухваћених програмом
Дугорочни користи од пројекта су:
>број лица код којих је дијагностикована врста болести на коју се програм односи
(нпр. у Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу на територији
АПВ и Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на
очима)
побољшање здравственог статуса поппулације која припада угроженим
категоријама (нпр. у Програму раног откривања и >праћења промена функције
срца код хипертензивних трудница на територији АПВ)
>јачање здравствене заштите у недовољно развијеним општинама употребом ИТ
технологија (нпр. у Програму увођења нове информационе технологије у
дијагностици и лечењу од храничних незаразних болести и унапређења
радиолошке службе на територији АПВ)
Установе здравствене заштите које су носиоци посебних програма здравствене
заштите и посебних програма из области јавног здравља достављају
Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију
наративне и финансијске извештаје о реализацији програма. Извештаји о
реализацију програма упућују се Влади АП Војводине на разматрање и усвајање.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.3. Унапређење животног стандарда кроз једнак приступ социјалним
услугама, обезбеђивање пуне друштвене укључености и партиципативности
свих грађана
УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ-Капитална улагања у здравствене
установе на териорији АП Војводине
Очување и унапређење здравственог стања становништва АП Војводине кроз
обезбеђивање адекватних услова за пружање здравствених услуга.
Законом о здравственој заштити (’’Службени гласник РС’’, број 107/05, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др. закон), чланом 13. став 1. тачка 5. утврђено је да
друштвена брига за здравље на нивоу аутономне покрајине обухвата мере за
обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на
територији аутономне покрајине и то: обезбеђивање средстава за вршење
оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач у складу са
законом и Планом мреже здравствених установа, а које обухвата изградњу,
одржавање и опремање здравствених установа, односно инвестиционо улагање,
инвестиционо-текуће одржавање просторија, медицинске и немедицинске опреме
и превозних средстава, опреме у области интегрисаног здравственог
информационог система, као и за друге обавезе одређене законом и актом о
оснивању;
У складу са чл. 48. став 2. Закона о здравственој заштити утврђено је да на
територији АП Војводине, аутономна покрајина оснива општу болницу,
специјалну болницу, клинику, институт и клинички центар, завод односно
институт за јавно здравље, завод за трансфузију крви и завод за антибаричну
заштиту. У складу са овако утврђеним одредбама Закона о здравственој зштити у
складу са Уредбом о плану мреже здравствених установа, АП Војводина је, преко
својих органа, основала укупно 35 здравствених установа (1 клиника, 5
института, 1 клинички центар, 9 општих болница, 11 специјалних болница, 6
завода за јавно здравље, 1 завод за антирабичну заштиту и завод за трансфузију
крви).
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
АП Војводина

Активности на пројекту

Покрајински секретаријат расписује конкурс на основу којег се додељују средства
здравственим установама, а здравствене установе спроводе процедуре неопходне
за одобрене иснвестиције.
Изузетно од овог правила у ванредним околностима средства за ове намене се
обезбеђују мимо конкурса из текуће буџетске резерве.

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

Стални програм - 4 годинe

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања

Износ средстава: 500.000.000,00 динара у 2014. години
Потребна средства за 4 године, са 10% повећања сваке године су 2.320.500.000,00
Буџет АПВ.
Извесност добијања средстава: Средства су планирана у буџету АПВ из извора приходи из буџета
Обезбеђење адекватних просторних услова у здравственим установама и
савремене медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, и на тај
начин подизање нивоа здравствене заштите становништва на секундарном и
терцијарном нивоу здравствене заштите
40 уговора о финансирању са здравственим установама.
Повећан квалитет и доступност здравствених услуга.
Установе здравствене заштите достављају финансијске извештаје Покрајинском
секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију.
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Мера

Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.3. Унапређење животног стандарда кроз једнак приступ социјалним
услугама, обезбеђивање пуне друштвене укључености и партиципативности
свих грађана
УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ
''Родитељска кућа'' при Служби за хематологију и онкологију Института за
здравствену заштиту деце и омладине Војводине Нови Сад
Очување и унапређење здравственог стања становништва АП Војводине
Постизање вишег стандарда у обезбеђењу здравствене заштите деце оболеле од
малигних болести
Смештај деце оболеле од малигних болести која се лече у Институту за
здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад и пружање подршке
њиховим породицама у циљу обезбеђења оболелој деци високог квалитета
лечења, рехабилитације и социјализације у амбијенту породичне куће са
родитељима. Институту се обезбеђују средства за трошкове сталног и текућег
одржавања просторија и режијске трошкове ''Родитељске куће'' и трошкове
медицинског и немедицинског кадра ангажованог за рад у ''Родитељској кући''.
Овакав вид здравствене заштите се не финансира из средстава Републичког
фонда за здравствено осигурање.
Законом о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', број 107/05, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др. закон), чланом 13а. утврђено је да друштвена
брига за здравље на нивоу аутономне покрајине може обухватити и мере за
обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане
аутономне покрајине, којима се стварају услови за бољу доступност и
приступачност коришћења здравствене заштите на својој територији у
здравственим установама чији је оснивач, а који су виши од норматива, односно
стандарда у погледу простора, опреме, кадра, лекова и медицинских средстава
који су прописани законом којим се уређује обавезно здравствено осигурање,
укључујући и друге неопходне трошкове за рад здравствене установе којим се
постиже виши стандард у обезбеђивању здравствене заштите.
У складу са чл. 48. став 2. Закона о здравственој заштити, Аутономна Покрајина
Војводина је оснивач Института за здравствену заштиту деце и омладине
Војводине.
Институт за здравствену заштиту деце и омладионе Војводине Нови Сад
АП Војводина

Активности на пројекту

Обезбеђење средстава за трошкове сталног и текућег одржавања просторија и
режијске трошкове ''Родитељске куће'' и трошкове медицинског и немедицинског
кадра и праћење рада исте.

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

Стални програм - 4 годину

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања

Износ средстава
10.000.000,00 динара у 2014. години
Потребна средства за 4 године, са 10% повећања сваке године су 46.410.000,00
Буџет АПВ
Средства су планирана у буџету АП Војводине из извора -приходи из буџета
Постизање вишег стандарда у лечењу деце оболеле од малигних болести с
обзиром да је смештај ове популације по моделу ''Родитељске куће''
препоручљивији од болничких услова
Број корисника ''Родитељске куће''-деце и родитеља
Обезбеђења оболелој деци високог квалитета лечења, рехабилитације и
социјализације у амбијенту породичне куће са родитељима.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине доставља наративне
и финансијске извештаје Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну
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политику и демографију. Извештавање Владе АП Војводине о раду ''Родитељске
куће''.
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Приоритет
Мера

Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.3. Унапређење животног стандарда кроз једнак приступ социјалним
услугама, обезбеђивање пуне друштвене укључености и партиципативности
свих грађана
ПРОГРАМ:
УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И ПОЛОЖАЈ ОСОБА СА
МЕНТАЛНИМ ПОРЕМЕЋАЈИМА КРОЗ ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ КОЈИ
СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕУ
ПРОЈЕКТИ:
1 Билатерална сарадња АПВ и италијанске регије ФВЂ „ЕУРОСТАРТ“,
вертикална активност 4 „Сервиси у локалној заједници за лица са
менталним поремећајима“
2.Подршка у припреми и реализацији пројеката по конкурсу ИПА фонда
„Отворени загрљај“ - Унапређење положаја корисника резиденцијалних
установа за особе са интелектуалним и меннталним потешкоћама кроз
стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
1. Очување и унапређење услова за лечење и положаја лица са менталним
сметњама и подршка развоју сервиса и деинституционализацији за ова лица у
изабраним локалним срединама (Сомбор, Кикинда, Инђија у 2014, а у 2015 се
планира проширење броја локалних самоуправа)
2. Очување и унапређење услова за лечење и положаја лица са менталним
сметњама и подршка развоју центара за ментално здравље са новим сервисима
који омогућавају деинституционализацију за ова лица у изабраним локалним
срединама (Секретаријат је подржао 7 средина у припреми: Сомбор, Кикинда,
Нови Кнежевац, Инђија, Нови Сад, Вршац, Пландиште)
1. Организовање различитих видова обука путем којих ће Секретаријат у сарадњи
са италијанским партнером ширити знања и искуства о потреби за обезбеђивањем
услова за развој сервиса у заједници, деинституционализацију и социјалну
инклузију особа са менталним сметњама.
2. Едукативне и промотивне активности у виду организовања кампања и обука
путем којих ће Секретаријат ширити знања и искуства о потреби за
обезбеђивањем услова за деинституционализацију и социјалну инклузију особа
са менталним сметњама, обезбеђивање услова за размену искустава са страним
установама и стручњацима и подршка развоју сервиса за особе са менталним
сметњама
Законом о социјалној заштити (''Службени гласник РС'' број 24/11), чланом 20.
утврђено је да Програм унапређења социјалне заштите у аутономној покрајини
утврђује надлежни орган аутономне покрајине, да исти мора бити усаглашен са
стратегијом развоја, коју доноси Влада и обухвата мере и активности за подстицај
и развој постојећих и нових услуга социјалне заштите. Средства за финансирање
програма унапређења социјалне заштите у аутономној покрајини обезбеђују се у
буџету аутономне покрајине.
Законом о утврђивањи надлежности АПВ, („Службени гласник РС“, број 99/2009
и 67/2012 – одлука УС) Чланом 47. предвиђено је да АП Војводина преко својих
органа, у складу са законима којима се уређује систем у области здравства, поред
осталих обавља следеће послове: друштвену бригу за здравље на нивоу АП
Војводине која обухвата мере за обезбеђивање и спровођење здравственезаштите
од интереса за грађане на територији АП Војводине.
1.Влада АПВ и Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и
демографију , регија ФВЂ, Центар за ментално здравље у Трсту
2 Локални партнери (инстутуције и организације) су носиоци а Покрајински
секретаријат је у улози партнера (придружени члан или сарадник), према
критеријумима датим на конкурсу
1. Сомбор, Кикинда, Инђија
2. Средине у којима је апликант успео да обезебди средства на конкурсу
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бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања

1. Формирање локалних тимова, студијска посета, обуке у Трсту и у АПВ
2. Формирање центра за ментално здравље са теренским службама, кампање,
обуке и студијске посете
1. јануар 2013 – јун 2014
2. јануар 2014 – јун 2015
1. Буџет пројекта у 2014. години је 22.000 евра
2. Укупан буџет пројеката 837.573 евра
Укупна средства за ова два пројекта су 859.573 евра, односно 99.678.578,00
динара
Извор средстава
Представити финансијски портфолио пројекта
1. 30.000 евра италијанска регије Емилија Ромања (8.000 евра је реализовано у
2013, а 22.000 ће бити у 2014. години)
2. Буџет АП Војводине 39.721 евра, односно 4.606.162,00 динара. Донатрска
средства (ИПА фонда ) и буџети партнера су 797.852 евра
Извесност добијања средстава
1. Средстава италијанске регије Емилија Ромања су већ обезбеђена у буџету ове
регије
2. Одобрење средстава и резултати на конкурсу „Отворени загрљај“ ИПА ЕУ
фонда ће бити познати у марту 2014 . године
1 унапређене компетенције стручњака локалним срединама за стварање услова
за деинституционализације лица са менталним сметњама
2. Организоване кампање са циљем сензибилизације јавности
Организоване обуке за јавност, стручну јавност и друге циљне групе
Организовање међународних посета наших стручњака и посете страних
стручњака са циљем размене искустава у области деинституционализације лица
са менталним сметњама;
Повећаће се доступност и квалитет услуга заједнице лицима са менталним
сметњама удређеним локалним заједницама на територији АП Војводине.
1. унапређене компетенције 40 стручњака у Сомбору, Кикинди и Инђији за
стварање услова за деинституционализације лица са менталним сметњама и
развој сервиса у оквиру центара за ментално здравље
2. реализоване кампање и обуке, успостављени сервиси за особе са менталним
сметњама у локалној средини
1. Јачање здравствене и социјалне заштите кроз развој нових служби у заједници
за лица са менталним сметњама
2. Интензивирање имплементације здравствене и социјалне политике у циљу
већег утицаја на побољшање здравственог статуса лица са менталним сметњама
1. Креирање писаних докумената који садрже податке и информације о извршењу
планова, остварењу резултата и напретка у постизању циљева ће се вршти према
захтеву Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу који координира пројекат Еуростарт
2. Креирање писаних докумената који садрже податке и информације о извршењу
планова, остварењу резултата и напретка у постизању циљева ће се вршти према
захтеву ЕУ донатора
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Приоритет
Мера

Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.3. Унапређење животног стандарда кроз једнак приступ социјалним
услугама, обезбеђивање пуне друштвене укључености и партиципативности
свих грађана
ПРОГРАМ:
УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И ПОЛОЖАЈ СТАРИХ ЛИЦА
КРОЗ ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ
СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕУ
ПРОЈЕКТИ:
1. Building bridges between senior citizens and students in the elderly care in the
EU (ЕУ Програм Europe For Citizens)
2. Net Age NET-Age -Промоција регионалног социјалног развоја који
подстиче умрежавање релевантних јавних-волонтерских актера за јачање
иновација у пружању социјалноздравствених-заштитних услуга за људе у
трећем добу (ЕУ Програм ИПА Адриатик)
Очување и унапређење услова за лечење и положај старих лица у АПВ кроз:
1. Међународна размена знања и успостављање мреже стручњака у области
заштите старих
2. Успостављање регионалне Јадранске мреже прекограничне сарадње,
заједничког акционог плана, спровођење пилот акција и формулисање препорука
за политике за старе
1. Реализација три међународне конференције конференције усмерене на
успостављање трајније сарадње и мреже стручњака у области заштите старих
2. Побољшње координације између јавних и приватних (НВО, волонтирање)
заинтересованих страна како би превазишли препреке у области помоћи
старим лицима, подстичући их да раде у партнерству на локалном нивоу и
нивоу Јадранске регије и да пружају иновативне социјално-здравствене услуге за
стара лица
Законом о социјалној заштити (''Службени гласник РС'' број 24/11), чланом 20.
утврђено је да Програм унапређења социјалне заштите у аутономној покрајини
утврђује надлежни орган аутономне покрајине, да исти мора бити усаглашен са
стратегијом развоја, коју доноси Влада и обухвата мере и активности за подстицај
и развој постојећих и нових услуга социјалне заштите. Средства за финансирање
програма унапређења социјалне заштите у аутономној покрајини обезбеђују се у
буџету аутономне покрајине.
Законом о утврђивањи надлежности АПВ, („Службени гласник РС“, број 99/2009
и 67/2012 – одлука УС) Чланом 47. предвиђено је да АП Војводина преко својих
органа, у складу са законима којима се уређује систем у области здравства, поред
осталих обавља следеће послове: друштвену бригу за здравље на нивоу АП
Војводине која обухвата мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите
од интереса за грађане на територији АП Војводине.
1.Финска, Regional Council of Päijät-Häme
2 Италија, Marche Regional Authority - Social Programme Unit - Health and Social
Services Department
1.Финска, Летонија, Пољска, Немачка, Хрватска, Чешка, Румунија, Литванија,
Мађарска и Србија - АП Војводина
2. Словенија, Хрватска, Италија, Албанија, Црна Гора и Србија - АП Војводина
1.Учешће на 3 међународне конференције у вези потреба за подршком старењу и
започињање "твининг" сарадње стручњака
2. Успостављање регионалне ссарадње и унапређење знања у области заштите
старих кроз развој сервиса и мултисекторске сарадње
1.2014-2015
1.октобар 2013 – мај 2015
1. Укупан буџет пројекта 80.000 евра
2. Буџет пројеката у Србији 119.768 евра
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Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања

Укупно буџети ова два пројекта су 199.768 евра или 23.165.677,00 динара
Извор средстава
Представити финансијски портфолио пројекта
1.Буџет АПВ 5.000,00 евра, односно 579.815,00 динара
2. 101.802,46 евра из буџета АПВ за предфинансирање и 17.965 евра је сопствено
учешће Покрајинског завода за социјалну заштиту (индиректни корисник буџета
АПВ)
Укупно потребно средстава за Покрајински секретаријат за здравство, социјалну
политику и демографију је 579.815,00 динара
Извесност добијања средстава
1. Одобрена средства ЕУ Програм Europe For Citizens
2. Одобрена средства ЕУ Програм ИПА Адриатик
1. Успостављена међународна сарадња и унапређена знања у области заштите
старих
2. Успостављена регионална сарадња и унапређење знања у области заштите
старих
1. Потписивање споразума о тwиннинг сардњи, унапређена знања
2. Пилотирани сервиси, побољшани капацитети и вештине државних
службеника и волонтерских удружења, сачињен је White Paper NET Age
пројекта који има утицај на локалне законодавце и политике
локалних/регионалних власти у области социјалних и здравствених услуга за
стара лица
1. Унапређена знања и успостављене мреже сарадње
2. Унапређена знања и успостављене мреже сарадње
Креирање писаних докумената који садрже податке и информације о извршењу
планова, остварењу резултата и напретка у постизању циљева ће се вршти према
захтеву ЕУ донатора

117

Приоритет
Мера
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II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.3. Унапређење животног стандарда кроз једнак приступ социјалним
услугама, обезбеђивање пуне друштвене укључености и партиципативности
младих
ПРОГРАМ:
УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И ПОЛОЖАЈ МЛАДИХ КРОЗ
ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ
СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕУ
Наслов пројекта: “EMPOWER TO FISH” – Social policy innovation to empower
unqualified unemployed youth
1. Циљ пројекта је унапређење социјалне подршке неквалификованим
незапосленим младима кроз интер-секторско умрежавање и иновативни приступ
индивидуализоване активације и личног оснаживања.
2. Поред праћења и тестирања социјалне интервенције, пројекат је такође усмерен
на препознавање модела добре праксе и размену искустава са другим државама
као и на ширење резултата како би се допринело реформама у области
запошљавања, социјалне заштите, заштите младих и образовања у складу са
главним стратешким документима ЕУ.
Идеја "Научити их да пецају" уместо "Нахранити их за један дан" подразумева
модел фокусиран на активацију уместо пасивне улоге незапосленог, младог,
социјално угроженог појединца. Идеја је креирати метод "буђења" пасивне циљне
групе, чији су поједицни често корисници новчане социјалне помоћи.
Интерсекторски модел се базира на мотивацији младих да стичу специфична
знања, социјалне и личне вештине, како би се обезбедила дугорочна промена, која
ће омогућити њихово активно укључивање у заједницу. Пројекат има шири
социо-економски значај јер ће садржати препоруке за креирање политика у
области политике запошљавања, социјалне заштите, заштите младих и
образовања. Креирање интервенција и препорука ће подразумевати укључивање
међународних експерата из 7 европских земаља. Пројектна идеја подразумева
укључивање маргинализованих група младих подижући њихову конкурентност
на тржишту рада, уз поштовање аспекта родне равноправности, заштите особа са
инвалидитетом и једнаких могућности за припаднике свих националних
заједница.
Законом о социјалној заштити (''Службени гласник РС'' број 24/11), чланом 20.
утврђено је да Програм унапређења социјалне заштите у аутономној покрајини
утврђује надлежни орган аутономне покрајине, да исти мора бити усаглашен са
стратегијом развоја, коју доноси Влада и обухвата мере и активности за подстицај
и развој постојећих и нових услуга социјалне заштите. Средства за финансирање
програма унапређења социјалне заштите у аутономној покрајини обезбеђују се у
буџету аутономне покрајине.
Покрајинском скупштинском одлуком о покрајинској управи (''Службени лист
АПВ'', број 40/12-пречишћен текст), чланом 48. утврђено је да Покрајински
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију обавља послове
покрајинске управе у области социјалне заштите, заштите породице и деце,
трудница, мајки током породиљског одсуства, самохраних родитеља с децом,
омладине и старих, правне заштите породице и старатељства, пензијског
осигурања, борачке и инвалидске заштите и цивилних инвалида рата.
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
Партнери: Покрајински завод за социјалну заштиту, Едукативни центар за обуке
у професионалним и радним вештинама, Регионална развојна агенција Бачка и
Национална служба за запошљавање
1.1 Територија АП Војводине
1. Реализација анкета, индивидуалних разговора и кућних посета у циљу
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припреме за индивидуализоване планове активације 378 младих
2. Укључивање 378 младих у мотивационе радионице
3. Укључивање 378 младих на онуке за сртучно оспособљавање
4. Организација 8 округлих столова у општинама на територији АП Војводине
5. Укључивање међународних експерата у креирање социјалне интервенције и у
евалуацију њене имплементације.
6. Мерење ефеката социјалног експеримента од стране универзитетских
стручњака.
7. Креирање политика базираном на резултатима научно-истраживачког рада
8. Организовање 2 међународних догађаја: међународна радионица, завршна
конференција.
9. Израда докумената - предлога мера за политике за подршку младима.
Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

36 месеци
Укупан буџет пројекта 700.000 евра, односно 81.174.030,00 динара
Извор средстава
Представити финансијски портфолио пројекта

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања

1. Финансирање од стране ЕУ донатора је 560.016 евра.
ЕУ донира средстав у оквиру програма "ПРОГРЕС" - Програм Европске
заједнице за запошљавање и социјалну солидарност је позив за поднишење
предлога пројеката за експерименте у области социјалних политика и подршку
социјалних инвестиција, Број позива: VP/2013/012
2. Суфинансирање од стране Покрајинских установа и организације: 140.004 евра.
Од тога:
- Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију:
98.872 евра, односно 11.465.484,00 динара
- Национална служба за запошљавање: 17.500 евра
- Едукативни центар: 12.132 евра
- Покрајински завод за социјалну заштиту: 7.500 евра
- Регионална развојна агенција Бачка: 4.000 евра
Извесност добијања средстава
1. Одобрење средстава и резултати на Позиву за поднишење предлога пројеката
за експерименте у области социјалних политика и подршку социјалних
инвестиција, Број позива: VP/2013/012 у оквиру прогрма ПРОГРЕС, ће бити
познати у јуну 2014. године
1. Правилно тестирани иновативни модел за активно укључивање
неквалификованих младих у тржиште рада.
2. Јачање капацитета за активно тражење посла незапослених неквалификованих
младих мушкараца и жена
и особа са инвалидитетом, кроз учење релевантних психолошких вештина и
заната.
3. Побољшана могућност запошљавања неквалификованих незапослених младих.
4. Промоција приступа креирања политика заснованих на истраживању.
5. Узајамно учење и проширивање знања о запошљавању младих међу
различитим
друштвеним актерима у Србији и 7 европских земаља.
1.. Успешно спроведен социјални експеримент.
2. Повећан број покушаја тражења посла.
3. Смањен број неквалификованих младих на евиденцији НСЗ.
4. Израђене препоруке за политике базиране на социјалној интервенцији.
5. Успешно реализовано укључивање страних експерата у социјалну
интервенцију и креирање препорука за политике.
Унапређена политика у области запошљавања, социјалне заштите, заштите
младих и образовања.
Креирање писаних докумената и финансијских извештаја који садрже податке и
информације о извршењу планова, остварењу резултата и напретка у постизању
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циљева ће се вршти према захтеву ЕУ донатора.
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II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.3. Унапређење животног стандарда кроз једнак приступ социјалним
услугама, обезбеђење пуне друштвене укључености и партиципативности свих
грађана
Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини
Развијање духа толеранције, међусобног уважавања и поверења код грађана
Војводине.
Програм је конципиран као комплексан мултитематски и мултикултурални
програм, усмерен према идеји јачања међунационалног поверења код младих у
Војводини. Обухвата више потпројеката и кроз активности које се реализују на
територији целе Војводине укључује више хиљада младих, ученика војвођанских
основних и средњих школа.
Кроз разне едукативне активности, такмичења у знању, стручне и друге скупове,
манифестације, изложбе и слично, стварају се услови да се млади, припадници
различитих националних заједница из Војводине, боље међусобно упознају, као и
да стекну додатна знања о историји, култури и другим важним чињеницама о
Војводини.
Закључком бр. 90-00351/2005 од 02.03.2005. године на својој 22. седници Извршно
веће Аутономне Покрајине Војводине усвојило је Пројекат „Афирмација
мултикултурализма и толеранције у Војводини - мере за јачање међунационалног
поверења код младих“ и одредило за носиоца пројекта Покрајински секретаријат за
прописе, управу и националне мањине.
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице
Пројекат се спроводи на целој територији АП Војводине, са нагласком на поједине
средине, а према следећим критеријумима:
- густина насељености мањинских националних заједница;
- густина насељености избегличке популације;
- учесталост појаве националне и верске нетрпељивости у претходном периоду.
организација манифестација, скупова и др; анкетно истраживање;
Трајање програма није временски ограничено. Програм се реализује у фазама које
су везане за буџетску годину. (Свака фаза је једна буџетска година)
488.000.000,00 динара
Биџет: 165.590.000,00 динара
Извесност добијања средстава: Извесно
Едуковани млади - ученици основних и средњих школа у Војводини
Број ученика који учествују у активностима пројекта (интерне статистике и листе
учесника)
Број инцидената на међунационалној основи - низак ниво међунационалних тензија
у Војводини
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице једном
годишње (за претходну годину реализације) сачињава Информацију о реализацији
пројекта "Афирмација мултикулурализма и толеранције у Војводини", коју
претходно разматра Комисија за реализацију пројекта, након чега се упућује Влади
АП Војводине на разматрање и усвајање.
Информација о реализацији пројекта "Афирмација мултикултурализма и
толеранције у Војводини"
1. Политичка и социјална нестабилност у покрајини; 2. Застој у процесу европских
интеграција; 3. Успоравање процеса интеграције избегличке популације;
Евалуација се врши у оквиру ширег анкетног истраживања под називом
"Евалуација стања међуетничких односа код младих у Војводини", које се спроводи
у оквиру пројекта једном годишње.
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II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.3. Унапређење животног стандарда кроз једнак приступ социјалним
услугама, обезбеђење пуне друштвене укључености и партиципативности свих
грађана
Подршка инклузивном образовању од вртића до средње школе и превенција
напуштања формалног образовања
Континуиран рад на стварању оптималних услова за што већи обухват, приступ и
опстајање у одговарајућим нивоима образовања и васпитања, односно установама,
свим групама деце/ученика, којима је потребна додатна подршка
Закон о основама система образовања и васпитања из 2013. године рагулише право
на образовање и васпитање свих грађана Републике Србије без озбира на пол, расу,
националну, верску и језичку припадност, социјално и културно порекло, имовно
стање, узраст, физичку и психичку конституцију, сметње у развоју и инвалидитет,
политичко опредељене или другу личну особину, у редовном систему образовања и
васпитања уз уважавање њихових образовних и васпитних потреба. Покрајински
секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, у оквиру своје
надлежности континуирано прати питања и проблеме инклузивног образовања и
предузима мере усмерене ка обезбеђивању услова за што квалитетније образовање
ових лица, у складу са законским одредбама. Пројекат подразумева пружање
додатне подршке ( здравствене, социјалне и образовне услуге) која би омогућила
друштвену укљученост и напредовање лица која стичу образовање по принципима
инклузивног образовања и то: деци/ученицима са сметњама у развоју и са
инвалидитетом, деци/ученицима из социјално-угрожених и маргинализованих
категорија становништва и неразвијених подручја, особама са специфичним
потешкоћама у учењу, као и особама са изузетним способностима,
без обзира на сопствене материјалне услове, како би се смањила њихова социјална
искљученост и побољшао квалитет живота.
Тиме би се стварали услови за повећан обухват све деце/ученика образовањем,
постизање успеха до максимума сопствених
могућности и смањење броја деце/ученика који напуштају редовно образовање на
нивоу основне или средње школе.
На тај начин омогућила би се боља интеграција деце/младих у друштво и
прилагодљивост захтевима тржишта рада,
уз унапређење животног стандарда кроз једнак приступ социјалним услугама,
обезбеђење пуне друштвене укључености и
партиципативности свих грађана
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице,
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Локалне
самоуправе, Едукативни центар, образовно - васпитне институције, Покрајински
секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и др.

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Територија АП Војводине

Активности на пројекту

1. Формирати радну групу чији су чланови представници два секретаријата
(ПСОУНЗ и ПС за здравство, социјалну политику и демографију) уз могућност
проширивања групе значајним субјектима из ове области. У оквиру заједничких
стручних скупова и едукација, прикупити информације са терена и у складу са
потребама пружити подршку. Ова радна група би координисала рад стручних
тимова и деловала у складу са надлежностима.
2. Едукација просветних радника за рад са овим групама деце/ученика (припрема
едукативног материјала за просветне раднике, одабир просветних радника,
организација и реализација едукације), пружање сталне додатне подршке
просветним радницима у раду са овим категоријама деце/ученика
3. Освешћивање и јачање родитељских компетенција у смислу адекватне подршке
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образовању своје децев (припрема едукативног материјала, организација и
реализација сусрета)
4. Рад са децом кроз додатне активности (испитивање и утврђивање интересовања и
способности и потреба за додатним радом, организација додатних садржаја према
исказаним потребама)
5.Обезбеђивање средстава за појачан рад педагошких, персоналних и ромских
асистената, као и ментора деци/ученицима
од предшколских установа до средњих школа
6. Обезбеђивање средстава за материјалну подршку ученицима/породицама
(продужени боравак, бесплатна ужина, уџбеници и
школски прибор, одлазак на излете и екскурзије, боравак у летњим/зимским
камповима, одлазак и учешће на такмичењима,
стипендије)
Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта

Процена ризика

Евалуација

трајно
12.500.000,00 динара
Извор средстава - 500.000,00 динара-планирана средства из буџета АПВ за 2014.г.
Пројекција за 2015.годину:Буџет АПВ 2.000.000,00 динара и донације и локална
самоуправа 2.000.000,00 дин.
Пројекција за 2016.годину:Буџет АПВ 2.000.000,00 динара и донације и ЕУ
фондова2.000.000,00 дин.
Пројекција за 2017.годину:Буџет АПВ 2.000.000,00 динара и донације и ЕУ
фондова 2.000.000,00 дин.
Извесност добијања средстава: Средња
1. Повећан обухват деце из различитих/ризичних група на свим нивоима
образовања;
2. Смањен проценат деце која напуштају формално образовање;
1. Укупан број ученика који су укључени у све нивое образовања;
2. Број просветних радника укључених у програме сталног стручног усавршавања,
3. Број ученика укључених у програме додатне подрчке (продужени боравак,
излети, кампови)
4. Број ученика који се укључују на такмичења
Боља социјална кохезија и партиципативност деце/младих, из различитих група,
као и њихових родитеља, у свакодневном животу и раду
1. Писани - наративни и финансијски извештаји;
2. Штампани и електронски медији
1. Писани извештаји (текстови, фото записи, видео записи, радио и тв емисије и сл.)
2. Школска документација (ђачке књижице, дневници рада, сведочанства, дипломе,
записници итд.)
1. Недовољно заинтересоване и немотивисане циљне групе за учешће у било којим
планираним активностима;
2. Отворен
отпор деце/родитеља из појединих категорија;
3.Могуће политички условљене промене
4.Немогућност обезбеђивања материјалних средстава у складу са потребама
Пре почетка, током и након завршетка пројекта
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.3. Унапређење животног стандарда кроз једнак приступ социјалним
услугама, обезбеђење путне друштвене укључености и партиципативности
свих грађана
Ка политици родне равноправности у АП Војводини
Увођење родне равноправности у покрајинске политике и унапређење квалитета
живота локалних заједница кроз друштвену укљученост и партиципативност жена
и мушкараца у одлучивање о животу заједнице
Пројекат је усмерен ка повећању разумевања доносиоца одлука о потреби
сагледавња и уважавања различитих потреба и могућности жена и мушкараца, а
нарочито оних који припадају маргинализованим друштвеним групама. Пројекат
предвиђа систематичан рад на интегрисању родне равноправност у покрајинске
политике, како би се унапредила делотворности ових политика и утицало на
ефикасније трошење средстава.
промоција принципа једнаких могућности за жене и мушкарце, праћење стања и
предлагање мера за унапређење положаја жена и предлагање и спровођење мера
афирмативне акције у циљу побољшања економског и друштвеног положаја жена,
нарочито рањивих група жена, као и елиминације насиља над женама и насиља у
породици
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
АП Војводина

Активности на пројекту

1.креирање и имплементација програма за веће укључивање жена у политички и
друштвени живот заједнице 2. израда стратешког документа о укључивању
принципа родне равноправности 3. обука стручних лица о значају и начину
интеграције родне равноправности у политике које се спроводе 4. праћење примене
укључивања родне равноправности у покрајинске политике и програме и
евиденције о стању у области родне равноправности у АП Војводини

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

2015-2017

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Укупно: 2015 -76.760.000,00
2016- 76.760.000,00 2017- 76.760.000,00
Буџет: 2015- 15.520.000,00 2016- 15.520.000,00 2017- 15.520.000,00

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта
Процена ризика

Евалуација

Ex-ante евалуација,
Оn-going евалуација,
Interim евалуација,
Mid-term евалуација
Ex-post евалуација.
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Мера 2.4. Унапређење културних и спортских садржаја у локалним самоуправама у циљу повећања
животног стандарда становништва и њихове атрактивности, посебно за младе
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.4. Унапређење културних садржаја у локалним самоуправама у циљу
повећања животног стандарда становништва и њихове атрактивности,
посебно за младе
Отворена врата школе - пут ка развоју
Општи циљ
Унапредити квалитет и ефикасност образовања и оспособљавања –
модернизацијом школе, приближавањем школе као институције потребама деце,
родитеља и друштвене заједнице -обезбеђивањем услова за организовано
провођење слободног времена деце, у њима познатој, безбедној, лако
територијално доступној и подстицајној средини – основној школи - у периоду
школског распуста (летњег/зимског ) без обзира на друштвени, материјални,
социо-економски, културолошки статус сваког појединог детета.
Специфични циљеви
§ Организовано и стручно вођено слободно време деце/младих.
§ Радно ангажовање младих са тржишта рада који би током распуста водили
активности из различитих области и на тај начин стицали радно искуство.
§ Подизање свести родитеља, наставника и друштвене заједнице о значају и
могућностима коришћења слободног времена.
§ Едукација деце у слободном времену.
§ Оспособљавање/учење младих за планирано, осмишљено, активно и креативно
коришћење слободног времена.
§ Отварање школе према породици и друштвеној средини, уважавајући њихове
потребе.
§ Активизација, односно мењање пасивног односа детета/родитеља према школи
као институцији
– Развијање партнерских односа и омогућавање веће партиципације на релацији
школа – деца –
родитељи - локална заједница - тржиште рада.
§ Стварање услова за развијање модела „Отворена врата школе“
(која је намењена и блиска свима, без обзира на друштвени, социјални,
материјални статус породице).
§ Размена искустава са земљама у окружењу, сачињавање модела „Отворена врата
школе“
Пројекат ,,Отворена врата школе – пут ка развоју’’ условљен је потребама
савременог друштва и појединца. Односи се на нову улогу школе и локалне
заједнице, са циљем образовања младих у слободно време и за сврсисходно
коришћење слободног времена, путем организовања различитих садржаја –
активности током летњег и зимског распуста, у школи.
Модернизација школе је од изузетног значаја за развој појединца и друштва у
целини. На овај начин остварио би се један вид друштвене бриге о деци узраста од
7 до 14 година (нарочито за време радног времена родитеља), и квалитетно
провођење слободног времена. Тиме би се створио простор и могућност
интеракције у процесу индивидуализације и социјализације ученика, као и развоја
животних вештина.
Услови савременог живота најчешће подразумевају две крајности: или
презапосленост родитеља (деца су све више препуштена утицајима (,,улици’’)
који нису контролисани, тако да деца основношколског узраста (од 7 до 14
година) остају сама код куће); или родитеља који није запослен и нема ни
материјалну основу, а најчешће нити знања како да омогући квалитетно испуњено
слободно време својој деци. Управо из тога проистиче и потреба да се
школа приближи деци/младима и њиховим родитељима, односно породицама, као
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Надлежности
Носиоци пројекта

и да се деци/младима омогући подстицајно и стручно праћено
слободно време у познатом, безбедном и лако територијално доступном
окружењу – што најчешће јесте мрежа основних школа унутар јединица
локалних заједница.
Деца и млади најчешће школу не доживљавају као пријатну и добронамерну, већ
као извор стреса и напорног рада и више теже ка изласку него уласку
у њу. Школа је све затворенија, крућа и са наглашеном образовном улогом, док
истовремено друштвена заједница има све већа очекивања од ње.
Деца/млади су у ваншколском периоду у немогућности да се укључе у активности
(пошто се оне наплаћују - спортски клубови,
школе страних језика, музичке, балетске и сл.) или им те активности нису
територијално доступне. Они се спонтано окупљају у школским двориштима
или на спортским теренима у околини школа, где проводе време без
организованог надзора. Због штета које настају у тим периодима и немогућности
руководства школе да обезбеди адекватан надзор и изађе у сусрет потребама
деце/младих, неретко им се забрањује да ту проводе своје слободно време.
Отварањем школе према деци, младима у свакодневном животу а посебно у време
када се не реализује наставни процес, уједно би се створила
могућност да се ангажују млади незапослени/волонтери који би са децом
реализовали низ активности управо у времену ваннаставног периода.
Тиме би се створила и шанса за младе да стекну компетенције неопходне у
њиховом будућем раду унутар регуларног/формалног система
образовања и изашло у сусрет потребама савремене породице.
Јединица локалне самоуправе, образовно - васпитне институције у АПВ
ПСОУНЗ, ПС за спорт и омладину, ПС за привреду, запошљавање и
равноправност полова, ПС за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,
школе, локалне самоуправе

Географска подручја (окрузи и
Равномерна расподела сеоских (социјална кохезија) и градских школа
општине) у којима ће програм бити
(безбедност)
имплементиран
§ Упознавање са условима неформалног и информалног образовања деце узраста
од 7-14 година у васпитно-образовним установама у ваннаставном периоду
(школски распуст – летњи и зимски) у земљама у окружењу.
§ Припрема: испитивање (фокус групе, анкете) интересовања деце/родитеља и
потреба; анализа и сачињавање плана рада, одабир заитересованих школа, анализа
и утврђивање могућности школа.
Активности на пројекту
§ Организовање конкретних активности (стваралачке, креативне радионице,
научно-техничке, школе животних вештина, спортске активности, решавање
конфликата и развој комуникацијских вештина, учење „учења“ и сл. …).
§ Праћење, анализа постигнутих резултата и припрема предлога за
институционализовање алтернативних активности у школама (неформалног и
информалног образовања).
Три године 1. припрема документације 2. одабир школе и партнера 3. обука лица
Трајање пројекта (према фазама, у
која воде активности 4. медијска промоција 5. реализација током летњег и зимског
месецима)
школског распуста
21.500.000,00 динара
Пројекција за 2015.годину:Буџет АПВ 500.000,00 динара и донације и локална
самоуправа 5.000.000,00 дин.
Финансијски план за реализацију Пројекција за 2016.годину:Буџет АПВ 1.000.000,00 динара и донације и ЕУ
програма/пројекта
фондова 6.000.000,00 дин.
Пројекција за 2017.годину:Буџет АПВ 2.000.000,00 динара и донације и ЕУ
фондова 7.000.000,00 дин.
Извесност добијања средстава: Неизвесно
§ Сврсисходно ангажовање људских и материјалних ресурса, развој
Очекивани резултати
индивидуализације и социјализације ученика, као и њихових компетенција.
програма/пројекта
§ Екстензивна и интензивна искоришћеност постојећег школског простора и
објеката у АП Војводини, заступљених на територији готово сваке мале локалне
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Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања

Евалуација

заједнице, а који су до сада, углавном, неадекватно, недовољно и ненаменски
искоришћени током летњих и зимских распуста, те њихово трансформисање, у
доступне и привлачне дечје културно – просветне центре у периоду распуста.
§ Доживљавање школе као „друге“ куће, пре свега од стране ученика, али и од
стране родитеља и запослених.
§ Подизање компетенција постојећег наставног кадра и руководства школе, као и
младих незапослених кадрова.
§ Оспособљеност деце да перманентно развијају и активно планирају своје
слободно време и у будуће, доживотно.
§ Укљученост деце из маргинализованих група, приближавање школе деци и
спречавање/умањивање раног напуштања школе.
§ Стварање модела „Отворена врата школе“ који би се даље проширивао и
унапређивао кроз непосредну реализацију на терену.
Број учесника у реализацији
Интегрисаност младих у образовни систем у виду стицања стручне праксе и
организованог провођења слободног времена деце, развијање партнерских односа
Прилагодиће се динамици пројекта у зависности од трајања распуста
Евиденција присутности, извештај о реализованим активностима, видео и фото
записи
слабија заинтересованост, безбедност деце
у току и по завршетку пројекта
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Приоритет
Мера

Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити
имплементиран

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.4. Унапређење културних садржаја у локалним самоуправама у циљу
повећања животног стандарда становништва и њихове атрактивности,
посебно за младе
Рехабилитација културног наслеђа у функцији одрживог развоја локалне
заједнице ВЕКОВИ БАЧА: - Рехабилитација западног крила Фрањевачког
самостана у Бачу за јавни приступ и формирање музејске поставке
Циљ пројекта је рестаурације и ревитализација највреднијег културног наслеђа
АПВ и РС (уписан на Прелиминарну листи светске културне и природне баштине
УНЕСКО-а и Централни регистар непокретних културних добара као кул. добро
од изузетног значаја); увећање вредноси и значаја културног капитала очувањем,
афирмацијом и презентовањем непокретне културне баштине АПВ и РС;
обезбеђивање услова за одрживо коришћење непокретног и сада недоступног
културног наслеђа; развијање, иновирање и употпуњавање туристичке понуде
општине Бач уз постизање економске исплативости објекта Фрањевачког
самостана, његове обнове и, одрживим коришћењем културног наслеђа,
повећавање локалног просперитета општине Бач; развој и јачање интеркултурног
и интерконфесионалног дијалога и разумевања чувањем и презентовањем
највреднијег културног наслеђа мањинских националних заједница и других
конфесија; развој свести о универзалном значају културног наслеђа као
цивилизацијској, заједничкој, тековини и јачање свести о потреби и значају
чувања и одрживог коришћења културног наслеђа.
Комплекс Фрањевачког самостана чини црква Узнесења Маријиног и konaci, са
унутрашњим двориштем. Изградња је почела крајем 12. века, када је изграђена
мања романичка црква. Oбновом у 14. веку изграђене су зграде самостана и
високи и масивни торањ. Након пада Бача под турску власт, црква је до 1686. била
претворена у џамију (сачувана је михрабска ниша). Барокна обнова у 17. и 18. веку
обухватила је цркву и самостан. Међу бројним уметничким делима у самостану
издвајају се Тајна вечера из 1737, икона Богородица Умиленија (1684) и
рукописне и штампане књиге из 17, и 18, века, вајарска дела, богослужбене
одежде, а посебну вредност има фреска Христовог распећа, пронађена 2011.
Самостаном управља фрањевачки ред, а у њему данас живи један калуђер.
Пројекат предвиђа да се у слабо коришћеном делу самостана изврше
рестаураторскi радови како би се он адаптирао, обезбедио доступан спољни улаз
за посетиоце и у њему формирала музејска поставка предмета из ризнице, сада
недоступна, која би тако постала приступачна за посетиоце. На овај начин била би
употпуњена богата културно-туристичка понуда Бача и повећала би се његова
атрактивност.
Правни основ:
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. гласник
РС", број: 99/09 и 67/12 – Одлука УС), Закон о култури ((„Сл. Гласник РС“, бр.
72/09), међународне конвенције
Институционална надлежност:
Министарство културе и информисања, Покрајински секретаријат за културу и
јавно информисање, Општина Бач, Покрајински завод за заштиту споменика
културе, Петроварадин
Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин
Партнери на пројекту:
Фонд за очување културно-историјског наслеђа ВЕКОВИ БАЧА, Бач
Републички завод за заштиту споменика културе, Београд
Централни институт за конзервацију, Београд
Институт за конзервацију, рим, Република Италија
Општина Бач - Бач
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1. Истраживање и израда пројектне документације (истраживање документације и
архивске грађе, идејно решење, главни извођачки пројекат)
2. Прибављање прописаних дозвола
Активности на пројекту
3. Рехабилитација западног крила Фрањевачког самостана – радови на
конзервацији и рестаурацији објекта
4. Опремање сталне поставке – набавка опреме
2014 – 2017
Трајање пројекта (према фазама, у 1 - 2. 2014 (12 месеци)
месецима)
3. 2014-2016 ( 24 месеца)
4. 2016-2017 (24 месеца)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

5.000.000,00 РСД + 890.000,000 Еура (Уговор о финансирању пројекта у износу од
890.000 еура потписан 18.12.2013. године)
Извесност добијања средстава
висока
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Приоритет
Мера

Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.4. Унапређење културних садржаја у локалним самоуправама у циљу
повећања животног стандарда становништва и њихове атрактивности,
посебно за младе
Адаптација и санација Врдничке куле и приступног пута у фунцији одрживе
заштите културног наслеђа, допуне културних и туристичких садржаја
Врдника и развоја локалне заједнице
Циљ пројекта је заштита и рехабилитација Врдничке куле (споменика културе од
великог значаја уписаног у Централни регистар непокретних културних добара
РС); стављање у фунцију одрживог развоја Врдника и општине ириг;
употпуњавање културно-туристичке понуде бање Врдники; увећање вредноси и
значаја културног капитала очувањем, афирмацијом и презентовањем непокретне
културне баштине АПВ и РС; обезбеђивање услова за одрживо коришћење сада
недоступног културног наслеђа; развијање, иновирање и употпуњавање
туристичке понуде Врдника и општине Ириг; уз постизање економски исплативог
коришћења Врдничке куле, њене обнове и, одрживим коришћењем културног
наслеђа, повећавање локалног просперитета Врдника и општине Ириг; развој и
јачање културног дијалога; развој свести о универзалном значају културног
наслеђа као цивилизацијској, заједничкој, тековини и јачање свести о потреби и
значају чувања и одрживог коришћења културног наслеђа.
На узвишењу изнад Врдника, на падинама Фрушке горе, налазе се остаци
некадашњег утврђеног града, који се први пут спомиње 1315. године. Данас су
сачувани остаци ојачања утврђења - контрафоре на јужним бедемима, зидови око
некадашњег подграђа код улазне капије и бранич-кула, издужене полукружне
основе. Истраживања и археолошка ископавања планирана пројектом треба да
дају сада непостојеће податке о изгледу и простору који је заузимала кула, а које
треба да послуже за израду пројекта њене санације и рестаурације. Да би се извели
рестаураторски радови неопходно је санирати приступни пут до куле којим би се
обезбедила доступност за извођаче и касније посетиоце Куле. По завршетку
рестаурације објекта, у Кули је планирано постављање мање музејске поставке о
историји Врдника и Врдничког утврђења, чиме би се употпунила културнотуристичка понуда Бање Врдник новим атрактивним садржајем.
Правни основ:
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. гласник
РС", број: 99/09 и 67/12 – Одлука УС), Закон о култури ((„Сл. Гласник РС“, бр.
72/09), Змеђународне конвенције
Институционална надлежност:
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, Покрајински
секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Општина ириг,
Покрајински завод за заштиту споменика културе у Петроварадину и Завод за
заштиту споменика културе и Музеј Срема у Ср. Митровици
Општина Ириг

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити Општина Ириг - Врдник
имплементиран
1. Археолошка и документациона истраживања ради добијања посатака за израду
пројекта санације Врдничке куле
2. Израда пројектне документације за приступни пут и конзерваторскорестаураторске радове на Врдничкој кули
Активности на пројекту
3. Изградња приступног пута до Врдничке куле
4. Санација и рестаурација Врдничке куле (конзерваторско-рестаураторски
радови)
5. Израда пројекта музејске поставке историје Врдника и Куле и набавка
мултимедијалне и друге опреме за потребе музејске поставке
Трајање пројекта (према фазама, у 2014 - 2017. година
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месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

1. 2014 (5 месеци)
2. 2014-2015 (5 месеца)
2. 2015 (10 месеци)
3. 2015-2016 (14 месеци)
4. 2016-2017 (10 месеци)
1. 300.000,00 РСД
2. 1.500.000,00 РСД
3 - 5. износ средстава ће бити накнадно утврђен
Извор средстава:
буџет Републике Србије, буџет АПВ, буџет локалне самоуправе, међународни
фондови
Извесност добијања средстава
висока
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Приоритет
Мера

Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.4. Унапређење културних садржаја у локалним самоуправама у циљу
повећања животног стандарда становништва и њихове атрактивности,
посебно за младе
Рехабилитација културног наслеђа у функцији одрживог развоја локалне
заједнице ВЕКОВИ БАЧА – Формирање Едукативног центра у подграђу
Тврђаве Бач
Циљеви пројекта су рестаурација и ревитализација највреднијег културног
наслеђа АП Војводине (културно добро од изузетног значаја); увећање културног
капитала очувањем, афирмацијом и презентовањем културне баштине и њеним
одрживим коришћење; развијање у употпуњавање туристичке понуде општине
Бач уз постизање економске исплативости и локалног просперитета; увећање
капацитета са едукативним садржајима стварањем међународног Едукативног
центра јединственог у Србији и овом делу Европе и јачање свести о потреби и
значају чувања и одрживог коришћења културног наслеђа.
Кућа у Подграђу Бачке тврђаве , у власништву Фонда за очување културноисторијског наслеђа ВЕКОВИ БАЧА, као објекат у оквиру просторне културноисторијске целине Тврђаве са подграђем, треба да постане едукативни и
информативни пункт за реализацију садржаја везаних за стручно усавршавање у
области заштите културно–историјског наслеђа, управљања наслеђем, културног
туризма, рестаурације и конзервације и преношења међународних искустава и
знања. Како оваквог центра у АП Војводини и Републици Србији нема, а интерес
и у земљи и иностранству постоји, оправдано је очекивати да ће оснивање Центра,
смештеног у делу културног добра са највишом националном категоријом
заштите, бити вишеструко оправдано и корисно. Радови на адаптацији објекта
Центра започети су 2013. године и биће завршени 2014 године, опремање објекта
се планира за 2015. годину. Поред наведеног, Едукативни центар је, својим
положајем и идеална полазна тачка за обилазак осталих споменика културе у
Бачу.
У Едукативном центру ће бити обезбеђен простор за смештај и рад полазника
стручне обуке.
Правни основ:
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. гласник
РС", број: 99/09 и 67/12 – Одлука УС), Закон о култури ((„Сл. Гласник РС“, бр.
72/09), међународне конвенције
Институционална надлежност:
Министарство културе и информисања, Покрајински секретаријат за културу и
јавно информисање, Општина Бач, Покрајински завод за заштиту споменика
културе, Петроварадин
Партнери на пројекту:
Фонд за очување културно-историјског наслеђа ВЕКОВИ БАЧА, Бач
Галерија Матице српске, Нови Сад
Библиотека Матице српске, Нови Сад
Централани институт за конзервацију, Београд
Технолошки факултет, Нови Сад
ФТН – Департман за архитектуру и урбанизам, Нови Сад
Туристичка организација Војводине, Нови Сад

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити Општина Бач - Бач
имплементиран
1. Извођење радова на завршетку објекта Едукативног центра
Активности на пројекту
2. Опремање Едукативног центра и стављање у фунцију
Трајање пројекта (према фазама, у 1. 2014 (6 месеци)
месецима)
2. 2015
Финансијски план за реализацију 1. 3.000.000,00 РСД
132

програма/пројекта

2. 4.500.000,00 РСД
Извор средстава
Буџет Републике Србије, Буџет АПВ, буџет локалне самоуправе, међународни
фондови, стране донације
Извесност добијања средстава
висока
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Приоритет
Мера

Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.4. Унапређење културних садржаја у локалним самоуправама у циљу
повећања животног стандарда становништва и њихове атрактивности,
посебно за младе
Пренамена простора Музеја Батинске битке у оквиру Специјалног резервата
природе Горње подунавље у Визиторски центар са музејском поставком
посвећеном Батинској операцији и Еколошко-информативним пунктом у
циљу одрживог коришћења природног и културног наслеђа
Циљ пројекта: одрживо коришћење природног и културно-историјског наслеђа
(Специјални резерват природе Горње Подунавље, Место Батинске битке са
Музејем - непокретно културно добро од великог значаја, стара преводница
Бездан - индустријско наслеђе); увећање културно-туристичког капитала
очувањем, афирмацијом и презентовањем природног и културног наслеђа
давањем нових садржаја; стварање услова за развој Визиторског центра са
Еколошко-информативним пунктом, смештеног у оквиру Специјалног резервата
природе Горње подунавље, на граници са Републиком Хрватском и у близини
границе са Републиком Мађарском чиме се обезбеђује и развој међурегионалне и
међународне сарадње; развијање додатне туристичке понуде града Сомбора уз
постизање економске исплативости и локалног просперитета; стварање услова за
интегрисање младих у савремене токове у области екологије и јачање свести о
потреби и значају чувања и одрживог коришћења природног и културног наслеђа
и његовом значају за заједницу.
Спомен-музеј Батинске битке подигнут је на месту где је током јесени и зиме
1944/5. године вођена једна од највећих ев. ратних операција у Другом св. рату, на
обали Дунава, у близини Бездана. Музеј чини објекат саграђен од стакла, дрвета,
бетона и камења, са музејском поставком и 2 меморијална платоа са структурним
композицијама, између објекта и Дунава. Музејска зграда и околина данас су у
потпуности девастиране, поставка, намештај и покретни мобилијар су уклољени.
У циљу очувања сећања на дешавања којима је посвећен, очувања културног
добра и стварања услова за његово одрживо коришћење, превиђено је да се у
адаптираном објекту у једном делу задржи музејска поставка, а у другом формира
Визиторски центар са еколошко-информативним пунктом с обзирим да се објекат
налази у саставу Специјалног резервата природе Горње Подунавље и у
непосредној близини гранични прелаза Бездан са Хрватском. Такође, предвиђена
је и изградња мањих објеката - бунгалова за смештај посетилаца, туриста,
бициклиста који пролазе међународном бициклистичком рутом и других.
Туристичко-едукативна понуда би се проширила и презентацијом старе
преводнице Бездан на улазу у Канал Дунав-Тиса-Дунав.
Правни основ:
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. гласник
РС", број: 99/09 и 67/12 – Одлука УС), Закон о култури („Сл. Гласник РС“, бр.
72/09), Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", број 36/09, 88/10 и 91/10
исправка), међународне конвенције у области заштите културног наслеђа и
заштите природе
Институционална надлежност:
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, Покрајински
секретаријат за урбанизам, градитељсто и заштиту животне средине, Град Сомбор,
Покрајински завод за заштиту споменика културе у Петроварадину и Покрајински
завод за заштиту природе у Новом Саду
Град Сомбор
Парнер на пројекту:
Градски музеј, Сомбор
Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин
Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад
Туристичка организација Војводине
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невладин сектор
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити Град Сомбор - Бездан
имплементиран
1. Израда пројектне документације пренамен објекта Музеја Батинске битке у
туристичко-еколошки пункт са новом савременом музејском поставком
посвећеној Батинској операцији
2. Адаптација објекта Музеја Батинске битке за смештај Визиторског центра са
еколошко-информативним пунктом и музејском поставком)
Активности на пројекту
3. Израда пројекта нове сталне музејске поставке
4. Опремање објекта - постављање музејске поставке, опремање дела Визиторског
центра и еколошко-информативног пункта
5. Изградња мањих смештајних објеката - бунгалова у слободном простору око
објекта Музеја
1. 2013-2014
Трајање пројекта (према фазама, у 2. 2014-2015
месецима)
3-4. 2014-2015
5. 2016-2017
1. 200.000,00 РСД
2. 6.000.000,00 РСД
2-4. 4.000.000,00 РСД
5. износ ће бити накнадно утврђен
Финансијски план за реализацију
.Извор средстава:
програма/пројекта
буџет Републике Србије, буџет АПВ, буџет Града Сомбора, међународни
фондови, стране донације, домаћи и страни инвеститори (фаза 5)
Извесност добијања средстава
висока
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.4. Унапређење културних садржаја у локалним самоуправама у циљу
повећања животног стандарда становништва и њихове атрактивности,
посебно за младе
Меморијални комплекс Михјала Пупина у Идвору - Развојно едукативни
центар за младе таленте
Циљеви пројекта су: одрживо коришћење непокретног културног наслеђа
(Мемеоријални комплекс Михајла Пупина - знаменито место од изузетног
значаја; уписано у Централни регистар непокретник културних добара ЗМ 39) и
јачање свести о потреби и значају чувања и одрживог коришћења културног
наслеђа и његовом значају за заједницу; увећање културно-туристичког капитала
очувањем, афирмацијом и презентовањем културног наслеђа давањем нових,
додатних садржаја; стварање услова за развој омладинског едукативног кампа у
месту рођења светски позантог научника; развијање додатне туристичке понуде
општине Ковачица уз постизање економске исплативости и локалног
просперитета; промоција науке међу младима, стварање услова за развој
образовања младих путем тематских кампова (тематски кампови из различитих
области природних и хуманистичких наука, интензивних и савремених
технологија у пољопривреди и слично, у складу са жељом Михајла Пупина);
новозапошљавање сеоског становништва и развој свести о значају и врдности
наслеђа које поседују и развој непољопривредних делатности у руралним
срединама.
Меморијални комплекс Михајла Пупина у Идвору данас чини родна кућа познатог
научника, стара школа (музејска поставка, Задужбина - Народни дом и Дом
културе, изграђен 70-тих година 20. века. Пројекат предвиђа формирање Развојног
едукативног центра за младе таленте у коме би се током године одржавале обуке и
стручна предавања за делу и студенте, на принципу кампова, из различитих
области везаних за живот, научну каријеру и рад Михајла Пупина; физике,
математике, електронике, информатике, историје, екологије, пољопривреде,
комуникација; реконструкцију и адаптацију Старе школе у циљу њеног
прилагођавања потребама наставе и смештаја уз постављање нове сталне,
интерактивне поставке о Михајлу Пупину у делу објекта у коме се и данас налази
поставка и санацију и реконструкцију Задужбине Михајла Пупина - Народног
дома и Дома културе за потребе одржавања предавања, промоција и других
дешавања (едукативни пункт). Родна кућа је у потпуности реконструисана и она и
данас има туристички садржај.
Правни основ:
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. гласник
РС", број: 99/09 и 67/12 – Одлука УС), Закон о култури ((„Сл. Гласник РС“, бр.
72/09), Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", број 36/09, 88/10 и 91/10
исправка), међународне конвенције у области заштите културног наслеђа
Институционална надлежност:
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, Покрајински
секретаријат за образовање и националне заједнице, општина Ковачица, Завод за
заштиту споменика културе у Панчеву
Општина Ковачица
Завод за заштиту споменика културе у Панчеву
Партнери на пројекту:
Музеј Војводине у Новом Саду
Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука, Пољопривредни
факултет, Академија уметности
Образовно истраживачко друштво Михајло Пупин, Београд

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити Општина Ковачица - Идвор
имплементиран
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1. Израда пројетне документације за адаптацију и привођење намени Стае школе,
Задужбине Михајла Пупина - Народни дом и Дома културе у Идвору
2. Реконструкција приземља и адаптација таванксог простора Старе школе са
набавком опреме у циљу обезбеђивањаадекватног простора за смештај и
Активности на пројекту
специфичне облике наставе, као и набавка опреме и постављање сталне поставке
3. Адаптација и санација Задужбине Михајла Пупина у циљу обезбеђивања
адекватног простора за обуке у кампу
4. Адаптација Дома културе "Михајло Пупин" у циљу обезбеђивања простора за
одржавање едукативних и сличних програма
2014-2017
1. 2014
Трајање пројекта (према фазама, у
2. 2015
месецима)
3. 2015-2016
4. 2016-2017
1. 2014 - 2.000.000,00 РСД
2. 2015-2017 - износ ће бити накнадноутврђен
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Извесност добијања средстава
висока
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.4. Унапређење културних садржаја у локалним самоуправама у циљу
повећања животног стандарда становништва и њихове атрактивности,
посебно за младе
ШИД - На капији сликари
Циљеви пројекта су: заштита и презентација највреднијег културно - уметничког
наслеђа АП Војводине; унапређење и увећање културног капитала очувањем,
афирмацијом и презентовањем културне баштине; одрживо коришћење културног
наслеђа и стварање препознатљивог и аутентичног идентитета локалне заједнице;
развијање додатне туристичке понуде општине Шид уз постизање економске
исплативости и локалног просперитета; инфраструктурна обнова и модернизација
локалне заједнице ради подизања квалитета живота; јачање свести о потреби и
значају чувања и одрживог коришћења културног наслеђа; радно ангажовање и
едукација младих везана за културно-уметничко наслеђе; инфраструктурна и
институционална модернизација објеката у којима су смештене установе културе у
циљу модернизације њиховог рада, презетације културног блага које поседују и
подизања степена њихове атрактивности.
Шид , са својим изузетно повољним географским положајем на самом уласку у
Републику Србију и АП Војводину међународним путем Е 70, представља веома
специфичну локалну заједницу, препознатљиву по богатом културном наслеђу, пре
свега сликарима Сави Шумановићу и Илији Башичевићу Босиљу. Ови, међународно
признати уметници завештали су своје уметничке фондове родном граду и они се
налазе у збиркама Галерије слика "САва Шумановић" и Музеју наивне уметности
"Илијанум", Културну понуду Шида допуњњује и Завичајна збирка једне од
најстаријих библиотека у Војводини (Прва српска читаоница основана 1849. године)
Народне библиоте "симеон Пишчевић". Пројектом је предвиђена заштита,
дигитализација и презентација уметничких и музејских предмета ове три установе
применом савремених технологија и међународних стандарда, инфраструктурно
подизање услова у којима ове установе раде (пре свега обезбеђивање адекватних
просторних услова за смештај и чување уметничких дела Галерије слика "Сава
Шумановић") и обједињавање културног производа као јединствене и атрактивне
туристичке понуде опшине Шид, препознатљиве у региону и лако доступне
посетиоцима, првенсдтвено онима који преко граничног прелаза Батровци улазе у
Србију или из ње злазе аутопутем Е-70.
Правни основ:
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. гласник
РС", број: 99/09 и 67/12 – Одлука УС), Закон о култури ((„Сл. Гласник РС“, бр.
72/09), међународне конвенције
Институционална надлежност:
Министарство културе и информисања, Покрајински секретаријат за културу и
јавно информисање, Општина Шид, Галерија слика "Сава Шумановић", Музеј
наивне уметности "Илијанум" и Народна библиотека "Симеон Пишчевић" у Шиду
Општина Шид

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити Шид
имплементиран
1. Израда стратешког плана развоја обједињене културене понуде Шида
2. Израда пројектне документације за адаптацију и санацију објекта Галерије слика
"Сава Шумановић"
3. Дигитализације уметничког фонда Галерије слика "Сава Шумановић", Музеја
Активности на пројекту
наивне уметности "Илијанум" и Завичајне збирке Народне библиотеке "Симеон
Пишћевић" у Шиду
4. Адаптација објекта "Галерије слика "Сава Шумановић"
5. Опремање Галерије слика "Сава Шумановић", Музеја наивне уметности
"Илијанум" и Библиотеке "Симеон Пишчевић" савременом опремом ради подизања
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квалитета услуга, боље видљивости и осавремењавања рада
2014-2017
1. 2014
Трајање пројекта (према фазама, у 2. 2014-2015
месецима)
3. 2014-2015
4, 2015-2016
5. 2016-2017
1.2014 ( 4.500.000 РСД )
2. 2015-2017 (5.000.000 РСД)
Извор средстава
Финансијски план за реализацију
Буџет Републике Србије, Буџет АПВ, буџет локалне самоуправе, међународни
програма/пројекта
фондови, стране донације
Извесност добијања средстава
висока
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.4. Унапређење културних садржаја у локалним самоуправама у циљу
повећања животног стандарда становништва и њихове атрактивности,
посебно за младе
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ПАНЧЕВУ
Санација, адаптација и доградња зграде Народног музеја у Панчеву у циљу
стварања услова за потпунију заштиту музеолошке грађе, њену валоризацију и
презентацију, као и пратеће програме и активности које ће допринети бољем
схватању културног наслеђа Јужног Баната
Зграда Народног музеја у Панчеву евидентирана је као споменик културе од великог
значаја, решењем Покрајинског завода за заштиту споменка културе из Новог Сада
под бројем 01-293/6-72 од 2.04.1973. Сл. глсник АПВ број 28/91. На основу
дефинисане мисије и визије Народног музеја у Панчеву, као и стратегије остварења
програмских циљева, формирати пројектни задатак који ће бити основ за израду
пројектне документације. На основу услова надлежног Завода за заштиту споменика
културе и сагласности Управе града Панчева приступити изради пројектне
документације (главног извођачког пројекта) сачинити пројекат који ће предвидети
финансијку, извођачку и функционалну фазност.
Правни основ:
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. гласник
РС", број: 99/09 и 67/12 – Одлука УС), Закон о култури ((„Сл. Гласник РС“, бр.
72/09), међународне конвенције
Институционална надлежност:
Град Панчево, Народни музеј у Панчеву, Завод за заштиту споменика културе у
Панечву
Град Панчево, Народни музеј у Панчеву, Завод за заштиту споменика културе у
Панечву

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити Јужни Банат (општине Панчево, Ковин, Опово, Ковачица и Алибунар)
имплементиран
1. Израда пројектног задатка
2. Прибављање сагласности на пројектни задатак од стране Управе града Панчева и
услова Завода за заштиту споменика културе у Панчеву
3. Спровођење поступка јавне набавке за избор пројектанта
4. Закључивање уговора са одабраним пројектантом
5. Израда пројектно-техничке документације
Активности на пројекту
6. Ревизија пројектне документације
7. Прибављање локацијске дозволе
8. Спровођење јавне набавке за извођење радова на реконструкцији објекта
Народног музеја
9. Радови на реконструкцији објекта Народног музеја у Панчеву
10. Пријем радова на реконструкцији објекта
1. фебруар-март 2014.
2. март
3. април
4. мај
Трајање пројекта (према фазама, у 5. мај-октобар
месецима)
6. новембар
7. децембар 2014 – фебруар 2015.
8.март
9. април 2015 – новембар 2018.
10. децембар 2018.
За фазе 1-6. средства су обезбеђена буџетом града Панчева за 2014. годину убруто
Финансијски план за реализацију
износу од 10.500.000,00 динара.
програма/пројекта
Износ потребних средстава за реализацију фаза 7-10. биће сагледане кроз израду
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пројектно-техничке докуменатације и спровођења поступка јавне набавке.
Навести извор средстава
Представити финансијски портфолио пројекта (буџет, ЕУ фондови, фондови АП
Војводине и сл.).
За фазе 1-6. средства су обезбеђена
За фазе 7-10. очекује се прилив средстава из буџета града Панчева, АП Војводине и
Министарства за културу и информисање Републике Србије, као и аплицирања код
предприступних фондова ЕУ и других фондација.

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.4. Унапређење културних садржаја у локалним самоуправама у циљу
Мера
повећања животног стандарда становништва и њихове атрактивности,
посебно за младе
Проширење капацитета установе-Историјски архив у Панчеву, за смештај
Назив програма/пројекта
чување и микрофилмовање архивске грађе-баштине.
Обезбеђење услова за смештај и коришћење архивске грађе-баштине и у наредном
Циљ пројекта
периоду, са приоритетом и нагласком на дигитализацији и доступности баштине
свим грађанима.
Проширење услова за смештај и чување архивске грађе-баштине, обезбеђење нових
металних полица, сређивање и обрада архивске грађе и припремање за заштиту и
микрофилмовање и дигитализацију архивске грађе-баштине-матичних књига са
Кратак опис пројекта
територије Јужног Баната. Предузимање мера за презентацију и и мера да се
архивска грађа учини доступном најширој популацији. Заштита архивске грађебаштине на терену Јужног Баната. Сарадња са архивом у Белој Цркви и архивиа са
посдручија Баната у Републици Румунији.
Правни основ:
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. гласник
РС", број: 99/09 и 67/12 – Одлука УС), Закон о култури ((„Сл. Гласник РС“, бр.
Надлежности
72/09), међународне конвенције
Институционална надлежност:
Град Панчево, Историјски архив у Панчеву, Завод за заштиту споменика културе у
Панечву
Град Панчево, Историјски архив у Панчеву, Завод за заштиту споменика културе у
Носиоци пројекта
Панечву
Географска подручја (окрузи и
Пројекат ће се одвијати на територији општина Јужног Баната и то: Панчево, Ковин,
општине) у којима ће програм бити Ковачица, Алибунар, Опово, Вршац, Бела Црква, Пландиште, као и на територијама
имплементиран
општина из републике Румуније.
1. Утврђивање стања архивске грађе-баштине на тероторији Јужног Баната, попис
црквених матичних књига
2. Израда спискова архивске грађе-баштине која је предложена за лечење, снимање
и заштиту.
3. Опремање депоа са полицама за смештај архивске грађе,
дигитализоване и микрофилмоване архивске грађе-баштине.
Активности на пројекту
4. Набавка опреме и репроматеријала за микрофилмовање и дигитализацију
архивске грађе –баштине.
5. Припрема семинара за едукацију и обуку руковаоца и лица која су задужена за
архивску грађу-баштину на терену
6. Израда информативних средстава о снимљеној архивској грађи-баштини,
достављање спискова заинтересованим архивима, Бела Црква, коа и архивима у
републици Румубији.
Трајање пројекта (према фазама, у
Пројекат ће трајати 36 месеци.
месецима)
Финансијски план за реализацију 1. Трошкови набавке полица
1.500.000
програма/пројекта
2. Трошкови превоза
500.000
Приоритет

141

3. Лечење и заштита архивске грађе
4. Трошкови микрофилма
5. Трошкови припреме грађе за снимање
6. Набавка микрофилм камере
7. Микрофилмовање
8. Скенирање
9. Израда копија и достављање

500.000
600.000
100.000
1.500.000
600.000
500.000

УКУПНО
6.000.000 динара
План обезбеђења средстава.
2014-2015
Буџет Града Панчева
500.000
Фондови Покрајине Војводине и Министарства културе
1.000.000
Фондови ЕУ,
1.500.000
2915-2016
Буџет Града Панчева
500.000
Фондови Покрајине Војводине и Министарства културе
1.000.000
Фондови ЕУ
Веома извесно
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.4. Унапређење културних садржаја у локалним самоуправама у циљу
повећања животног стандарда становништва и њихове атрактивности,
посебно за младе
Реконструкција и ревитализација комплекса Народне (старе Вајфертове)
пиваре у Панчеву
Реконструкција и ревитализација објеката у комплексу Старе Вајфертове пиваре
која је настарији индустријски објекат на Балкану и споменик културе од великог
значаја којим ће се обезбедити реактивација и одрживи развој објеката од којих су
неки потпуно девастирани после пожара који је био 2005. године. Стварање
мултифункционалног центра који се заснива на промоцији историје и културе
града и региона.
Комплекс сачињен од 12 објеката различитих намена, димензија и стања био би
ревитализован и реконструисан тако да презентује свеукупни развој индустрије
Панчева и Јужног Баната, са нагласком на развој пиварства. Поред тога овде би се
направио центар за промоцију материјалне и духовне културе подручја. На једном
месту, у споменику културе биле би сконцентрисане различите, али ипак сродне
функције везане за обнову и презентацију културне баштине.
Објекти 1 и 2 били би у функцији промовисања пива. У објектима 4 и 5 био би
организован музеј индустрије. Објекат 11- Магацин јечма, који је страдао у
пожару 2005. и тренутно највише девастиран треба реконструисати за простор
намењен Заводу за заштиту споменика културе који би пресељењем у сам
комплекс и постао координатор и контролор даље рестаурације и презентације
споменика културе од великог значаја у којем се налази.
У осталим објектима треба организовати конзерваторски центар са старим
занатима који се баве обновом споменичког фонда (столари, гипсари, моделари,
молери, конзерватори икона, старих слика, предмета од метала и дрвета и сл.),
израдом разних сувенира и етно мотива (израда народних ношњи, предмета
народне радиности), атељеи и пројектни бирои који се баве рестаурацијом и
обновом објеката старе архитектуре у којима би власници старих кућа могли да
добију савет и стручну помоћ, сале за разна културна дешавања, предавања,
промоције, организовање семинара и симпозијума са темама из науке, историје,
културе, економије и сл.У другом делу комплекса нашле би се функције које живе
током целог дана и у вечерњем периоду. То су разни етно ресторани, агенције,
продавнице и галерије у којима би се излагали и продавали уметнички предмети
направљени у већ поменутим радионицама, туристичке агенције и сличне услужне
и туристичко-угоститељске функције.
Правни основ:
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. гласник
РС", број: 99/09 и 67/12 – Одлука УС), Закон о култури ((„Сл. Гласник РС“, бр.
72/09), међународне конвенције
Институционална надлежност:
Град Панчево, Завод за заштиту споменика културе у Панечву, Министарство
културе и информисања, Покрајински секретаријат за културу и јавно
информисање, Покрајински завод за заштиту споменика културе
Град Панчево, Завод за заштиту споменика културе у Панчеву

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити АПВ; Јужнобанатски округ, град Панчево
имплементиран
1. Израда идејног пројекта комплекса са наменом простора за сваки појединачни
објекат
Активности на пројекту
2. Израда главних пројеката за сваки од објеката по фазама од најугроженијег до
оног који је у најбољем стању
3. Извођење радова и привођење комплекса новој намени, такође по фазама
Трајање пројекта (према фазама, у 1. 2014-2015
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месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

2. 2015-2017
3. 2016-2020
Оквирно може да се зна само након израде идејног пројекта
Буџет града Панчева, буџет АПВ, буџет РС, ЕУ фондови
Извесност добијања средстава.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.4. Унапређење културних садржаја у локалним самоуправама у циљу
повећања животног стандарда становништва и њихове атрактивности,
посебно за младе
Унапређење информационог система спорта у АПВ -eSavezi (www.sportal.org.rs)
Повезивање и постављање свих табела и евиденција које се тичу спорта у АПВ на
једно место тј. у оквиру информационог система (јединствена база података
гранских и општинских спортских савеза, спортских организација, календара
такмичења, спортских стручњака и стручњака у спорту, судија, делегата, резултата,
награда, спортских талената и њихових тренера). Опремање канцеларија
општинских спортских савеза рачунарима и рачунарском опремом (USB интернет
конекција).
Пројектом се планира унапређење постојећег информационог система спорта у АПВ
-eSavezi који постоји од 2010. године и то кроз пројектовање, програмирање и
администрацију нових табела и сервиса, попуњавање и ажурирање табела и
константну обуку корисника. Такође се планира и набавка одговарајуће пратеће
опреме.
Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Члан 39. Закона о утврђивању
надлежности Aутономне Покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/09), члан
32. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", бр.
4/10, 4/11, 20/12 и 26/12), те чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
АП Војводине
Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Спортски савез Војводине,
покрајински грански савези, Покрајински завод за спорт и медицину спорта,
општински спортски савези

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити АП Војводина
имплементиран
Пројектовање, програмирање, администрација и попуњавање нових табела у
систему (СТРУЧЊАЦИ, СУДИЈЕ, ДЕЛЕГАТИ, РЕЗУЛТАТИ, НАГРАДЕ,
КАЛЕНДАРИ, ...). Отварање корисничких налога представнику Покрајинског
завода за спорт и медицину спорта као и општинским спортским савезима.
Активности на пројекту
Унапређења сервиса које нуди постојећи систем (статистички сервиси, преглед,
претрага и извоз података) и израда новог визуелног идентитета система.
Константна обука корисника система. Набавка рачунара са USB интернет
конекцијом.
I фаза (2014.): пројектовање и програмирање нових табела и сервиса, израда
визуелног идентитета система (12 месеци);
Трајање пројекта (према фазама, у II фаза (2014-2015.): обука корисника система, попуњавање и администрација нових
месецима)
табела и ажурирање постојећих (12 месеци);
III фаза (2015-2016.): набавка опреме, обилазак општинских спортских савеза,
отварање налога и обука на терену (12 месеци);
1.500.000 дин (2014.:500.000, 2015.:500.000, 2016.:500.000)
Финансијски план за реализацију
Буџет АПВ
програма/пројекта
Извесно
Комплетно попуњене и ажурне све евиденције-табеле које се тичу спорта у АП
Очекивани резултати
Војводини у оквиру јединствене базе података информационог система eSavezi
програма/пројекта
(www.sportal.org.rs). Сви корисници могу да приступе систему путем интернета.
број спортских организација у АПВ по општинама-окрузима;
број спортских савеза у АПВ по општинама-окрузима;
број спортских организација у АПВ по спортовима;
Индикатори резултата
број спортских стручњака и стручњака у спорту АПВ по општинама-окрузима;
број спортских стручњака и стручњака у спорту АПВ по спортовима;
број судија, делегата АПВ по општинама-окрузима;
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Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

број судија, делегата АПВ по спортовима;
број активности-такмичења покрајинских гранских савеза у АПВ по општинамаокрузима;
број активности-такмичења покрајинских гранских савеза у АПВ по спортовима;
број активности-такмичења покрајинских гранских савеза у АПВ по категоријама;
број опремљених канцеларија савеза рачунарима и рачунарском опремом.
Доступност података и информација на целој територији АПВ (подаци су видљиви
из било ког места у АПВ путем система eSavezi, потребан је само приступ
интернету)
Наративни и финансијски извештај на годишњем нивоу. Постоји образац за израду
извештаја на сајту Секретаријата.
Информација о увођењу и унапређењу информационог система спорта у АПВ
за период 2010-2012. (Влада АПВ)

Процена ризика

За функционисање и коришћење информационог система eSavezi потребно је
обезбедити приступ интернету (може да буде проблем у мањим сеоским срединама).

Евалуација

Једном годишње, по завршетку сваке фазе пројекта.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.4. Унапређење културних садржаја у локалним самоуправама у циљу
повећања животног стандарда становништва и њихове атрактивности,
посебно за младе
Активне школе
Подизање нивоа физичке активности и промоција здравих стилова живота у
образовним институцијама са територије АПВ
Програма "Активне школе", фокусиран на унапређење физичке активности и
развијање активног животног стила, требало би да допринесе здрављу ученика и
других чланова школске заједнице, те стварању повољнијих услова за учење и
напредовање ученика.
Члан 39. Закона о утврђивању надлежности Aутономне Покрајине Војводине ("Сл.
гласник РС", бр. 99/09), члан 32. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи ("Сл. лист АПВ", бр. 4/10, 4/11, 20/12 и 26/12), те чл. 24. и 25. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету АП Војводине, Закон о спорту
Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Покрајинкси секретаријат за
образовање и Покрајински секретаријат за здравство

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити Територија АП Војводине
имплементиран
Формирање репрезентативних тимова у образовним институцијама
Регистрација образовних институција за програм "Активне школе"
Самовредновање образовних институција
Активности на пројекту
Израда акционих планова на основу самовредновања
Акредитација образовних институција (стицање статуса "Школе кандидата" и
сертификата "Активне школе")
Трајање пројекта (према фазама, у
Континуирано са сертификацијом на сваке три године
месецима)
42.000.000 динара (2014 -12мил; 2015-15мил; 2016-15мил)
Финансијски план за реализацију
Буџет АПВ
програма/пројекта
Извесно
Унапређена физичка активност ученика са територије АПВ
Унапређено здравље ученика и других чланова школских заједница са територије
АПВ
Очекивани резултати
Створени повољнији услови за учење и напредовање ученика
програма/пројекта
Унапређен квалитет физичког васпитања у школама
Унапређена и богатија понуда ваннаставних актовности
Чвршћа повезаност ученика са родитељима и широм локалном заједницом
Број ученика који се бави физичком активношћу
Број ученика коиј се бави седентарним активностима
Ставови ученика према физичкој активности и спорту
Познавање основних концепата везаних за физичку активност
Индикатори резултата
Ниво физичког фитнеса ученика
Нутритивни статус ученика
Образовно постигнуће ученика
-Селф - концепт ученика
У оцени ефективности програма пожељно би билокористити мулти - левел модел,
који узима у обзир да на образовну ефективност утичу фактори различитог
хијерархијског нивоа. На нивоу ученика мигли би се контролисати следећи фактори:
Индикатори ефеката
пол, иницијални ниво фитнеса, социо-економски статус, нутритивни статус. Ниво
оделења: пол наставника фиичког васпитања, професионално искиство, наставни
стил. На нивоу школе: величина школе, урбаност средине, карактеристике
лидерства, опремљеност справама и реквизитима, објекат за физичку активност.
Начин извештавања
Свака образовна институција којој је додељен статус "Активне школе" у обавези је
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једном годишње да уради самоевалуацију и извести о резултатима. Након три
године врши се поновни процес акредитације.
Писани документ о реализацији
пројекта

Инфорамација о прјекту "Активна школа" која се подноси Влади АПВ

Процена ризика

Мотивација директора школа и наставника
Додатно спољашње финансирање

Евалуација

Једном годишње вршиће се самоевалуација на основу које ће
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.4. Унапређење културних садржаја у локалним самоуправама у циљу
повећања животног стандарда становништва и њихове атрактивности,
посебно за младе
Изградња централне кухиње ПУ Радосно детињство са техничким блоком и
вешерајем
Изградња
Изградња копмлекса централне кухиње предшколске установе коју чине:
централна кухиња спратности приземље и спрат (П+1), корисне површине
2794,17м2, приземна портирница корисне површине 11,53м2 , интерна
саобраћајница и паркинзи
На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања
Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист Аутономне Покрајине
Војводине'' 19/2006) и члана 17. став 1. тачка 14 Статута Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине
Инвеститор: Предшколска установа ''Радосно детињство'', Нови Сад; Финансијер:
Фонд за капитална улагања АПВ (Пројекат подржан Закључком Владе којим су
утврђени пројекти чија је реализација у функцији подстицања грађевинске
индустрије Републике Србије)

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити Јужнобачки округ; Општина Нови Сад
имплементиран
Активности на пројекту
извођење у току; степен финансијске реализације 70%
Трајање пројекта (према фазама, у
23 месеца
месецима)
Одлука број 06-3/07-11/1-2 од 05.12.2007. године: 6.000.000,00 динара
Финансијски план за реализацију Одлука број 06-4/2010-12/6 од 28.07.2010. године и измена одлуке број 06-17/2011програма/пројекта
13/6 од 17.01.2011.: 405.750.000,00 динара
Одлука број 06-5/2012-18/2 од 04.04.2012. годинe: 132.550.000,00 динара
Обзиром да су постојеће две кухиње грађене ненаменски, изградња оваквог
Очекивани резултати
централног објекта омогућила би дистрибуцију хране с једног места за све вртиће
програма/пројекта
Установе
Индикатори резултата
30.000 оброка на дан
Индикатори ефеката
Ефикаснија дистрибуција хране
Начин извештавања
Писани, уз привремене ситуације и рачуне по уговорима
Писани документ о реализацији
Записник о примопредаји и употребна дозвола
пројекта
Процена ризика

Мала

Евалуација

Јавна набавка, извођење радова, употребна дозвола
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.4. Унапређење културних садржаја у локалним самоуправама у циљу
повећања животног стандарда становништва и њихове атрактивности,
посебно за младе
Фондација Европа изградња објекта за студентски смештај хришћанског
колегијума Европа у Новом Саду
Изградња
Изградња студентског дома за 420 студената и професора и асистената гостију,
спратности Су+П+3+Пк, корисне површине око 5500м2. Дом је предвиђен за
смештај и учење. У дворишту предвиђена интерна саобраћајница и паркинзи, као
и спортски терени.
На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања
Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист Аутономне Покрајине
Војводине'' 19/2006) и члана 17. став 1. тачка 14 Статута Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине
Инвеститор: Фондација Европа; Финансијер: Фонд за капитална улагања АПВ

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити Јужнонобачки округ; Општина Нови Сад
имплементиран
Активности на пројекту
извођење у току; степен финансијске реализације 60%
Трајање пројекта (према фазама, у
19 месеци ( први уговор 5 месеци, други уговор 6 месеци, трећи уговор 8 месеци)
месецима)
одлуке укупно 5, и то:
Финансијски план за реализацију 5.12.2007., 4.4.2008., 28.7.2010., 18.10.2010., и 25.12.2012
програма/пројекта
одобрени износи 61.000.000,00, 50.000.000,00, 33.698.540,24, 350.000.000,00 и
60.000.000,00 динара или укупно 554.698.540,24 динара
Очекивани резултати
С обзиром на велику потребу за смештајем студената у Новом Саду, смештајни
програма/пројекта
капацитет биће повећан за још 420 студената.
Индикатори резултата
420 студената ће имати на овај начин смештај
Индикатори ефеката
Значајно повећање студентског стандарда и квалитета живота тог узраста.
Начин извештавања
Писани, уз привремене ситуације и рачуне по уговорима
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.4. Унапређење културних садржаја у локалним самоуправама у циљу
повећања животног стандарда становништва и њихове атрактивности,
посебно за младе
Музеј водопривреде ''Инж. Никола Мирков''
Развој и унапређење рада Музеја водопривреде са едукативним центром
Развој и унапређење рада Музеја водопривреде и едукативног центра кроз
опремање и адаптацију постојећег простора музеја. Потребно је израдити идејни и
главни пројекат са организацијом рада музеја, санацијом зграде - дворца
Марцибањи-Карачоњи у којем се музеј налази. Музеј водопривреде биће место где
ће се чувати покретно културно-историјско наслеђе из области водопривреде и
полазна тачка за обилазак непокретне водопривредне баштине на целој територији
АП Војводине. Једна од најзначајнијих функција биће едукација становништва,
посебно деце из области водопривреде.
Република Србија - управљање водама остварује преко ЈВП Воде Војводине (Закон
о водама бр. 93/2012 члан 24)
ЈВП Воде Војводине
Јужнобачки округ, општина Нови Сад, Сремска Каменица

Реновирање, адаптација и опремање ентеријера и екстеријера музеја; Стварање
изложбене и едукативне понуде; Израда званичног сајта;
1 фаза: Ограда за спољашње двориште;
2 фаза: Фасада, унутрашње двориште;
3 фаза: Ентеријер
Буџет, ЕУ фондови, фондови Светске Банке, кредити
Значајан допринос очувању културног идентитета грађана Војводине,
квантитативно и квалитативно обогаћивање туристичке понуде регије,
квалитетнија размена искуства и знања стручњака из области водопривреде
подунавских земаља, њихова боља синхронизација и већа успешност активности,
значајан допринос развоју научно техничких музеја у Србији.
Повећање квалитета простора, као и едукативно изложбене понуде;
Повећане активности музеја, већи број посета, даља диференцијација едукативно
изложбене понуде.
Подизање свести о значају водопривреде;
Надоградња културног идентитета грађана Војводине;
Унапређење туристичке понуде Републике Србије;
Наративни и финансијски извештај у фазама са евалуацијом резултата.
Пројектна документација
Постоји висок ризик од запостављања значаја водопривреде са историјског
аспекта, недовољном едукацијом становништва, посебно деце. Ризик од губитка
културног идентитета.
Према фазама у процесу реализације пројекта.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.4. Унапређење културних садржаја у локалним самоуправама у циљу
повећања животног стандарда становништва и њихове атрактивности,
посебно за младе
Развој регионалне руте водопривредног наслеђа у оквиру европских рута
индустријског наслеђа
Заштита објеката од културно-историјског значаја и њихова активација у
туристичке, културне и едукативне сврхе.
На простору Војводине постоји велики број објеката водопривредне баштине од
културно-историјског значаја. Неки од њих су под заштитом државе као
споменици културе. Појединим објектима је потребна санација ради враћања у
некадашње стање. Повезивање ових објеката у оквиру руте водопривредног
наслеђа Војводине може створити потпуно нови вид туристичког кретања и нови
туристички бренд на овим просторима. Овај концепт је већ дао изванредне
резултате у земљама западне и северне Европе, због чега је промоцију оваквог
вида туризма потребно прво усмерити према страним туристима.
Република Србија - управљање водама остварује преко ЈВП Воде Војводине
(Закон о водама бр. 30/10 и 93/12 члан 23 и 24); Заводи за заштиту споменика
културе
ЈВП Воде Војводине
Западнобачки округ (општине Сомбор и Кула) , Јужнобачки округ (општине Бач,
Бечеј и Жабаљ), Средњобанатски округ (општина Зрењанин)
Радови на санацији (грађевински, електро и машински радови) и промоција
објеката
5 година

Буџет, ЕУ фондови, фондови Светске Банке, кредити
Сви значајни објекти припремљени за пријем посетилаца и повезани у руту
водопривредног наслеђа.
Заштићени објекти који активацијом у туризму могу сами себе да издржавају;
Развој новог туристичког производа у Републици Србији
Нови туристички производ утиче на побољшање имиџа земље као туристичке
дестинације;
Подизање свести о великом значају водопривреде за живот на простору
Војводине;
Одрживо управљање објектима;
Раст запослености и БДП.
Наративни и финансијски извештај у фазама са евалуацијом резултата.
Пројектна документација и окончана ситуација.
Ризик од пропадања објеката велике кутурно-историјске вредности.
Према фазама у процесу реализације пројекта
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Мера 2.5. Успостављање интегралног планирања и коришћења водних ресурса, каналске мреже и
подсистема
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
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РАД
2.5. Успостављање интегралног планирања и коришћења водних ресурса,
каналске мреже и подсистема
Прекогранична сарадња на одрживом управљању водама слива реке Босут
Главни циљ пројекта је унапређење заштите животне средине путем прекограничне
сарадње на одрживом управљању водама у прекограничној области СрбијаХрватска, у складу са релевантним директивама ЕУ.
Специфични циљеви пројекта су:
·
Унапређење мера заштите животне средине у сливу реке Босут,
·
Унапређење прекограничне сарадње кроз заједничке активности.
Како и Република Србија и Република Хрватска теже прикључењу ЕУ, и водним
телима у сливу реке Босут мораће се управљати у складу са Community acquisom.
Овим пројектом би се утврдиле могућности и потреба прекограничне сарадње, у
складу са релевантним ЕУ директивама, реализацијом следећих активности:
· идентификација карактеристика речног слива и значајних притисака на водна
тела у речном сливу,
· одређивање еколошког статуса/потенцијала водних тела у речном сливу
(билошки, хидроморфолошки, хемијски и физичко-хемијски елементи квалитета),
· идентификација постојећих и планираних заштићених подручја, идентификација
постојећих правних и институционалних оквира и надлежности,
· утврђивање листе циљева заштите животне средине са идентификацијом
потенцијала за развој туризма и спортско-рекреативних активности,
· идентификација програма радова у сливу и њихова коресподенција са захтевима
Community acquisа (просторно-плански аспекти, стратешка процена утицаја на
животну средину),
· анализа доступности информација о животној средини и учешће јавности у
доношењу одлука.
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
ЈВП Воде Војводине, општине Шид и Сремска Митровица, Покрајински завод за
заштиту природе, хрватски партнери
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
ЈВП Воде Војводине, хрватски партнери
Сремски округ
жупанија

(општине Шид и Сремска Митровица); Вуковарско-сријемска

1. Управљање пројектом (управљање на дневном нивоу, јавне набавке опреме и
стручних услуга-преводилачке, ПР и консултантске услуге на изради студије)
2. Израда заједничке студије слива реке Босут као научне основе за израду
интегралних планова управљања сливом
3. Подизање јавне свести и едукација
4. Промоција и презентација пројекта
5. Евалуација и ревизија
18 месеци
Износ средстава:
укупно за Р. Србију и Р. Хрватску: 437.316,12 еура (222.294,81 еура Р.Србија;
215.021,31 еура Р. Хрватска);
Извор средстава:
ЕУ фондови: 85% укупне вредности пројекта, а АПВ и Р.Х. 15% из буџетских
средстава
Извесност добијања средстава: 10%
· Подлоге за будуће планове управљања водама и акциони планови
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програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Евалуација

· Јачање јавне свести о карактеристикама речног слива, најзначајнијим притисцима
на животну средину и могућностима за одрживи регионални развој
· Унапређено знање свих заинтересованих страна на управљању речним сливом и
размена знања и искуства у речном сливу
· Унапређена и проширена сарадња између прекограничних партнерских
институција (мрежа)
· Студија слива реке Босут- тројезична публикација
· Промотивне и информативне брошуре (промоција пројектних активности)
· База података о речном сливу која садржи све елементе истраживања и
релевантних теоретских и научних података (основне карактеристике речног слива;
ЕУ и националне легислатива, притисци на речни слив, хемијски и еколошки
статус/потенцијал, заштићена природна добра, институционалне надлежности,
доступност информацијама и учешће јавности, програм мера на заштити жвиотне
средине...)
· 2 конференције (1. ЕУ стандарди и примери добре праксе у управљању речним
сливовима у прекограничном контексту; 2. Презеннтација резултата пројекта
· 10 ТВ документарих емисија
· 6 прес конференција за регионалне/локалне ТВ станице
· Пројектна web страница
· 4 радионице за циљне групе (локалне и покрајинске/регионалне власти и
администрације, јавна комунална предузећа, професионалне организације,
образовне институције,НВО сектор...)
Пројекат ће дугорочно омогућити позитиван ефекат на имплементацију ЕУ acquis-a
у сектору водопривреде и свим осталим секторима повезаним са животном
средином. Такође ће утицати на реформу државних органа на свим нивоима, као и
на унапређен дијалог између владиног и невладиног сектора. Све добијене подлоге
биће основа за израду интегралног плана управљања у сливу реке Босут у
прекограничном контексту.
· Студија слива реке Босут
· Завршни извештај о реализацији пројекта
· Политичке промене или значајније промене у политичкој агенди/приоритетима ризик ће бити ублажен транспарентном и интензивном комуникацијом са свим
партнерима и заинтересованим странама
· Неуспеле тендерске процедуре узроковане екстерним факторима (недовољан број
понуђача, некомпетентност понуђача...) – ризик ће бити ублажен понављањем
тендерских процедура)
· Политички притисци који могу утицати на објективност резултата Студије –
ризик ће бити ублажен транспарентном комуникацијом са свим заинтересованим
странама и унакрсном провером података)
· Флуктуације девизног курса – ризик ће бити умањен захтевом за изменом
буџетских линија или померањем јавних набавки
Еx post и interim евалуација пројекта
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.5. Успостављање интегралног планирања и коришћења водних ресурса,
каналске мреже и подсистема
Просторни план подручја посебне намене регионалних система за
наводњавање
Уређење и одрживо коришћење природних ресурса. Просторним планом
подручја посебне намене обезбеђују се плански услови за заштиту, изградњу,
коришћење, унапређење и одрживи развој предметног подручја.

Анализа постојећег стања обухваћеног подручја и утврђивање циљева, планска
решења развоја подручја, правила уређења и грађења, имплементација плана
Скупштина АПВ
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
Покрајински сектереријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине и ЈП Завод за урбанизам Војводине
територија АПВ

Активности на пројекту

Израда концепта и нацрта плана, стручна контрола, јавни увид у складу са
Законом о планирању и изградњи

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

2015-2020.

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Износ средстава: 30.000.000,00 динара
Извор средстава: Буџет РС, Буџет АПВ и ЕУ фондови
Извесност добијања средстава

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Процена ризика

Евалуација

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Низак
Средњи
Висок
Ex-ante евалуација,
Оn-going евалуација,
Interim евалуација,
Mid-term евалуација
Ex-post евалуација.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.5. Имплементација одрживог система мониторинга каналске навигације за
хидросистем Дунав-Тиса-Дунав
Имплементација одрживог система за мониторинг речне и каналске
навигације,
Општи циљ пројекта је развијање одрживог система за мониторинг речне и
каналске навигације, као и информационог система (RCIS) који ће омогућити
усвајање наведених техонологија за кориснике речних путева на територији реке
Дунав у пограничном подручју између Србије и Хрватске, као на каналу ДунавТиса-Дунав у Војводини.
Развој и имплементација информационо комуникационог система Хс ДТД би
омогућила управљање саобраћајем на пловним каналским путевима у реалном
времену, организационо и информационо интегрисање свих учесника уз примену
савремених информационих технологија. Систем ДТДИС би омогућио
ефикасније лоцирање и праћење бродова као и безбеднији саобраћај по пловним
путевима Хс ДТД и речног слива Дунава дуж границе Србија-Хрватска.
Имплементација система омогућила би размену података и докумената свих
учесника у унутрашњој пловидби. Посебно је значајна могућност стварања
логистичког ланца у транспорту робе на пловној каналској мрежи и укључивање
у мрежу интермодалног транспорта на међународном нивоу. Могућност
повезивања управљања водним саобраћајем и управљања воднимн режимом је од
значаја за одржавање пловног пута, координацију у случају ванредних догађаја,
поузданог и квалитетног надзора и организацију транспорта опасних материја.
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова:
ресорна делатност-праћење и побољшање услова у воденом саобраћају и
повезивање са већ изграђеним РИС Србија системом, ЈВП "Воде Војводине":
Анализа стања и прикупљених података, организација и примена информационо
комуникационог система за управљање воденим саобраћајем на Дунаву и каналу
ДТД; Фонд "Европски послови" АПВ- спровођење јавних набавки, организовање
тендера, пројектно планирање, извештавање, развој и хостинг веб странице,
промотивне и ПР активности.
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,
ЈВП "Воде Војводине", Фонд "Европски послови" АПВ, Хрватске воде (ХРВ)

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Војводина (Србија) и Славонија (Хрватска)

Активности на пројекту

1. Прикупљање података о корисницима
2. Дизајн за кориснички интерфејс
3. Техничке спецификације
4. Развој хардверског решења за пловне и копнене објекте.
5. Пилот тестирање уређаја
6. Инсталација хардвера на свим локацијама и тест пловним објектима.
7. Развој софтвера и фирмвера за уређаје.
8. Развој ГИС сервера и информационог система за управљање водама.
9. Развој мобилних апликација
10. Развој и инсталација РЦИС
11. Интегрисано РЦИС тестирање

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

24 месеца

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта

750 000 ЕУР
Буџет АПВ: 15% укупне вредности; Фондови ЕУ: 85% укупне вредности
пројекта
извесност добијања: 50%
1) Развијен одржив речни и каналски информациони систем (РЦИС)
2) Развијен навигациони информациони систем у виду апликације за мобилне

156

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Евалуација

телефоне
3) Развијено и инсталирано хардверско решење за пловне и копнене објекте
4) Развијен сервер за ГИС (географски информациони систем) и информациони
систем за управљање водама
1) Број података из информационог система
2) Број корисника апликације за мобилне телефоне и подручје које је покривено
апликацијом/програмом
3) Број пловних и копнених објеката на којима је хардвер инсталиран
4) Географско подручје (изражено у км) које покрива ГИС и дужина река које су
обухваћене системом
Управљање воденим саобраћајем доприноси одржавању пловног пута, што је од
посебног интереса на меуђународном пловном путу какав је Дунав и у складу је
са захтевима Дунавске конвенције и европских стандарда. На овај начин би сви
учесници у воденом саобраћају могли бежичним путем да размењују
информације, што би на дуже стазе уштедело време и новац. Ово је уједно и
иновативан начин за лоцирање и праћење бродова, што доприноси безбедности
на реци.
Квартално и годишње. Наративни и финансијски извештаји.
Квартални и годишњи извештаји о напретку пројекта и спроведеним
активностима. Финансијски извештаји. Тендерска документација о
изабраним извођачима радова, набављеној опреми и услугама.
Незаинтересованост циљних група: јавних/државних предузећа која се баве
управљањем водама, као и корисника пловних путева. Од посебног значаја може
бити промена управљачке структуре у оба предузећа за управљање водама. Ипак
очекујемо да се овај ризик лако премости будући да су наведене активности у
циљу одржавања пловних путева и у складу са препорученим техничким
захтевима за безбедну пловидбу према Дунавској Конвенцији чије су потписнице
обе државе.
Ех post и interim евалуација пројекта
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.5. Успостављање интегралног планирања и коришћења водних ресурса,
каналске мреже и подсистема
Подршка развоју саобраћаја у АПВ/изградња и замена флоте
искључивање застареле флоте и замена модерним, чистим и ефикасним
бродовима
израда идејног решења пловила са софтверским моделом, за пловидбу на
каналској мрежи. Тежиште у захтевима пројекта је усмерено на пројектовање
нових типова пловила са карактеристикама малог газа, еколошки прихватљивим
погоном, одрживим моделом утовара и истовара и наменом за транспорт
стратешких роба за одрживи развој Војводине
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Носиоци пројекта

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,
факултети

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Територија АП Војводине – локалне самоуправе

Активности на пројекту

Спровођење конкурса: дефинисање годишњих тема конкурса, расписивање,
оцењивање пријава, мониторинг спровођења

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

2014. година

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Износ средстава:
1.500.000,00 динара планирано за 2014. годину
Извор средстава:
Фондови
Извесност добијања средстава:
Средња
Рационализација превоза роба на територији АП Војводине кроз усмеравање на
комбиновани транспорт и интегрисање са међународним транспортом на
Kоридору VII.

Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.5. Успостављање интегралног планирања и коришћења водних ресурса,
каналске мреже и подсистема
Радови на регионалном подсистему „Кикинда“
Повећање капацита наводњавања пољопривредног земљишта у зони изграђеног
система на 9.500ха уз дистрибуцију воде за остале потребе и кориснике
У склопу регионалног хидросистема „Банат“, подсистем „Кикинда“ обезбеђује
воду за подручје североисточног Баната. Систем је делимично у функцији због
делимичне изграђености.
Предметним радовима омогућиће се повећање капацита наводњавања
пољопривредног земљишта у зони изграђеног система
на 9.500 ха, уз
омогућавања дистрибуције и коришћења воде за остале потребе и кориснике, а
створиће се предуслови за наставак изградње ради наводњавања 30.000 ха
пољопривредног земљишта у коначној фази. Радови обухватају: радове на
каналима М-1 и М-6; објекте на каналској мрежи М-1 и М-6 (уставе, пропусти,
сифони); водозахватне уставе на бочним каналима М-4-9, М-4-6, М-4-12 и М-3;
изградњу ЦС Мокринска 2, грађевински и електромашински део; набавку и
уградњу нњдостајуће електромашинске опреме, укључујући и пумпе у ЦС
Мокринска 1
Република Србија - управљање водама остварује преко ЈВП Воде Војводине
(Закон о водама бр. 93/2012 члан 24)
ЈВП Воде Војводине
Севернобанатски округ, општина Кикинда.

Грађевински радови

Вредност пројекта: 231.927.950,00 РСД (2.021.747,07 ЕУР)
Буџет, ЕУ фондови, фондови Светске Банке, кредити
Повећање капацитета изграђеног дела система за потребе наводњавања и
снабдевања водом.
Повећање капацита за наводњавање пољопривредног земљишта у зони изграђеног
система на 9.500ха. Дистрибуција и коришћења воде за остале потребе и
кориснике. Створиће се предуслови за наставак изградње ради наводњавања
30.000ха пољопривредног земљишта у коначној фази.
Могућност увећаног приноса на обрадивом земљишту, подизање квалитета
пољопривредне делатности уз стабилност производње.
Спречавање штета у сушним периодима године.
Раст запослености и БДП. Подизање квалитета живота становништва и животне
средине.
Повећање флексибилности управљања.
Наративни и финансијски извештај у фазама са евалуацијом резултата.
Пројектна документација и окончана ситуација.
Постоји висок ризик од пада бонитета земљишта услед учесталих суша на датом
подручју, алтернативна решења су краткорочна и економски неисплатива. Ризици
раста у остваривању прихода пре и после радова снижавају трошкове по јединици
производње.
Према фазама у процесу реализације пројекта.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.5. Успостављање интегралног планирања и коришћења водних ресурса,
каналске мреже и подсистема
Радови на регионалном подсистему „Кула-Мали Иђош“
Повећање капацитета за наводњавање пољопривредног земљишта до 5.000ха и
снабдевање водом за остале потребе.
У склопу регионалног хидросистема „Северне Бачке“, подсистем „Кула-Мали
Иђош“ обезбеђује воду за делове подручја општина Кула, Врбас, Мали Иђош и
Бачка Топола. Систем је делимично у функцији због делимичне изграђености.
Предметним радовима омогућиће се повећање капацита наводњавање
пољопривредног земљишта у зони изграђеног система до 5.000ха (један део је већ
у употреби, а постоји изузетан интерес корисника за наставак изградње),
дистрибуција воде за остале потребе и кориснике и створиће се предуслови за
наставак изградње до акумулације „Мали Иђош“ и даље и упуштање воде и
коришћење водотока Криваја. Радови обухватају: Завршетак противфилтрационе
облоге на на магистралном каналу; Електромашински радови и опрема на ЦС
„Кула“ уз повећање капацитета и набавку и уградњу недостајућих пумпи.
Република Србија - управљање водама остварује преко ЈВП Воде Војводине
(Закон о водама бр. 93/2012 члан 24)
ЈВП Воде Војводине
Јужнобачки округ, општина Врбас; Западнобачки округ, општина Кула;
Севернобачки округ, општине Мали Иђош и Бачка Топола.
Грађевински радови

Вредност пројекта: 71.960.063,00 РСД (627.285,53 ЕУР)
Буџет, ЕУ фондови, фондови Светске Банке, кредити
Повећање капацитета изграђеног дела система за потребе наводњавања и
снабдевања водом.
Повећање капацита за наводњавање пољопривредног земљишта у зони изграђеног
система до 5.000ха, дистрибуција воде за остале потребе и кориснике. Створени
предуслови за наставак изградње до акумулације „Мали Иђош“ и даље, упуштање
воде и коришћење водотока Криваја.
Могућност увећаног приноса на обрадивом земљишту, подизање квалитета
пољопривредне делатности уз стабилност производње.
Спречавање штета у сушним периодима године.
Раст запослености и БДП.
Подизање квалитета живота становништва и животне средине.
Повећање флексибилности управљања.
Наративни и финансијски извештај у фазама са евалуацијом резултата
Пројектна документација и окончана ситуација.
Постоји висок ризик од пада бонитета земљишта услед учесталих суша на датом
подручју, алтернативна решења су краткорочна и економски неисплатива. Ризици
раста у остваривању прихода пре и после радова снижавају трошкове по јединици
производње.
Према фазама у процесу реализације пројекта.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.5. Успостављање интегралног планирања и коришћења водних ресурса,
каналске мреже и подсистема
Радови на регионалном подсистему "Нова Црња-Житиште"
Повећање капацита наводњавања пољопривредног земљишта у зони изграђеног
система до 6.000 ха уз дистрибуцију воде за остале потребе и кориснике
У склопу регионалног хидросистема „Банат“, подсистем „Нова Црња-Житиште“
обезбеђује воду за делове подручја средњег Баната северно од Старог Бегеја у
деловима општина Нова Црња, Житиште и Кикинда. Систем је делимично у
функцији због делимичне изграђености. Предметним радовима омогућиће се
повећање капацита наводњавање пољопривредног земљишта у зони изграђеног
система до 6.000 ха (један део је већ у употреби) уз дистрибуцију воде за остале
потребе и кориснике . Радови обухватају: радове на каналима Ш3-1 и Ш3-2,
објекте на каналима Ш3-1 и Ш3-2.
Република Србија - управљање водама остварује преко ЈВП Воде Војводине
(Закон о водама бр. 93/2012 члан 24)
ЈВП Воде Војводине
Средњобанатски округ, општине Нова Црња и Житиште

Грађевински радови

Вредност пројекта: 41.732.098,00 РСД (363.784,30 ЕУР)
Буџет, ЕУ фондови, фондови Светске Банке, кредити
Повећање капацитета изграђеног дела система за потребе наводњавања и
снабдевања водом.
Повећање капацита за наводњавање пољопривредног земљишта у зони изграђеног
система до 6.000ха.
Дистрибуција и коришћења воде за остале потребе и кориснике.
Могућност увећаног приноса на обрадивом земљишту, подизање квалитета
пољопривредне делатности уз стабилност производње.
Спречавање штета у сушним периодима године.
Раст запослености и БДП.
Подизање квалитета живота становништва и животне средине.
Повећање флексибилности управљања.
Наративни и финансијски извештај у фазама са евалуацијом резултата
Пројектна документација и окончана ситуација
Постоји висок ризик од пада бонитета земљишта услед учесталих суша на датом
подручју, алтернативна решења су краткорочна и економски неисплатива. Ризици
раста у остваривању прихода пре и после радова снижавају трошкове по јединици
производње.
Према фазама у процесу реализације пројекта
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II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.5. Успостављање интегралног планирања и коришћења водних ресурса,
каналске мреже и подсистема
Радови на регионалном подсистему "Тиса Палић"
Да се омогући адекватна употреба изграђеног дела система за наводњавање и
снабдевање водом
У склопу регионалног хидросистема "Северне Бачке", подсистем "Тиса-Палић"
обезбеђује воду за наводњавање обрадивог земљишта на подручју општина Сента,
Кањижа, Суботица и Бачка Топола, са изразитим дефицитом воде, на 35.000ха у
коначној фази. Систем је делимично у функцији и ограниченог је капацитета, због
делимичне изграђености.
Предметним радовима, омогућиће се адекватна употреба изграђеног дела система
без знатних губитака воде, за наводњавање 14.000ха (у зависности од интереса
корисника), уз одржање и повећање пољопривредне производње, уз дистрибуцију
воде за многе друге потребе и кориснике, освежавање Палићког и Лудашког језера
и створиће се предуслови за даљи наставак изградње.
Република Србија - управљање водама остварује преко ЈВП Воде Војводине
(Закон о водама бр. 93/2012 члан 24)
ЈВП Воде Војводине
Севернобанатски округ, општине Сента, Кањижа, Суботица и Бачка Топола

Грађевински радови

Вредност пројекта: 151.471.722,00 РСД (1.320.399,33 ЕУР)
Буџет, ЕУ фондови, фондови Светске Банке, кредити
Обезбеђена адекватна употреба изграђеног дела система за потребе наводњавања
и снабдевања водом.
Употреба изграђеног дела система без знатних губитака воде за наводњавање
14.000ха, повећање пољопривредне производње, дистрибуцију воде, освежавање
Палићког и Лудашког језера.
Обезбеђени предуслови за остварење пројектоване површине за наводњавање од
35.000ха у коначној фази.
Могућност увећаног приноса на обрадивом земљишту, подизање квалитета
пољопривредне делатности уз стабилност производње.
Спречавање штета у сушним периодима године.
Подизање квалитета живота становништва и животне средине.
Предуслови за подизање квалитета излетничког и рекреативног туризма
освежавањем Палићког и Лудошког језера.
Наративни и финансијски извештај у фазама са евалуацијом резултата.
Пројектна документација и окончана ситуација.
Постоји висок ризик од пада бонитета земљишта услед учесталих суша на датом
подручју, алтернативна решења су краткорочна и економски неисплатива. Ризици
раста у остваривању прихода пре и после радова снижавају трошкове по јединици
производње.
Према фазама у процесу реализације пројекта.

162

Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.5. Успостављање интегралног планирања и коришћења водних ресурса,
каналске мреже и подсистема
Израда пројектне документације на хидромелиорационом систему ХоргошМартонош
Циљ пројекта је да предложи технички-економско оправдано решење регулисања
режима површинских вода за потребе одводњавања, одбране од поплава од
унутрашњних вода и снабдевање водом за потребе наводњавања на подручју.
Потребно је израдити Претходну студију оправданости са Генералним пројектом
за комплексно решење регулисања режима површинских вода на сливу канала
Хоргош–Мартонош на српској односно Верешкерест-Мадарасто на мађарској
територији. Генералним пројектом треба дефинисати варијантна решења за
регулисање режима и евакуацију воде, зависно од хидролошких, метеоролошких,
хидрауличких, педолошких, геомеханичких и других услова у систему за
одводњавање Хоргош-Мартонош. Одредити локације евентуално потребних
регулационих устава за превођење дела воде из система у систем. За варијантна
решења треба димензионисати све неопходне објекте и урадити хидрауличке
прорачуне. Варијантна решења урадити тако да су економски и функционално
упоредива. За варијантна решења урадити генерални пројекат свих објеката.
Република Србија - управљање водама остварује преко ЈВП Воде Војводине
(Закон о водама бр. 93/2012 члан 24)
ЈВП Воде Војводине
Севернобанатски округ, општина Кањижа

Студија оправданости са генералним пројектом

Вредност пројекта:
Буџет, ЕУ фондови, фондови Светске Банке, кредити
Комплексно решење регулисања режима површинских вода на сливу ХоргошМартонош.
Изграђена мрежа канала са пратећим објектима ради одводњавања, одбране од
поплава од унутрашњих вода и снабдевање водом за потребе наводњавања.
Обезбеђена заштита подручја од плављења и стабилност приноса на
пољопривредном земљишту датог подручја.
Директна корист од сигурности живота и привређивања.
Ефикасније и економичније управљање водама.
Наративни и финансијски извештај у фазама са евалуацијом резултата.
Пројектна документација
Постоји висок ризик од плављења земљишта на приказаним деоницама,
алтернативна решења су краткорочна и економски неисплатива. Ризик за државу
у случају поплава. Ризик од пада бонитета земљишта услед учесталих суша на
датом подручју.
Према фазама у процесу реализације пројекта.
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II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.5. Успостављање интегралног планирања и коришћења водних ресурса,
каналске мреже и подсистема
Кредитирање пројекта "Реконструкција система за наводњавање"
Повећање површина под системима за наводњавање и повећање конкурентности
домаће пољопривреде
Кредитираће се набавка нових система и опреме за наводњавање са каматном
стопом од 1% на годишњем нивоу са 12 месеци грејс периода и 30 месеци периода
отплате. Максимални износ кредита износи 15.000 евра.
На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и
Програма рада и Финансијског плана Фонда Савет Фонда расписује Конкурс за
набавку нових система и опреме за наводњавање
Покрајински фонд за развој пољопривреде
Подручје Аутономне Покрајине Војводине

Расписивање конкурса, преглед достављене документације, одобравање кредита,
потписивање уговора и коначна реализација кредита
Конкурси се расписују сваке године у фебруару и септембру месецу.

340.000.000,00 РСД (2.963.825,64ЕУР)
1200ха под системима за наводњавање
Повећање производње пољопривредних производа, интензивирање
пољопривредне производње, промена производне структуре, две жетве у току
године
Преструктуирање пољопривредне производње у корист интензивних култура и
развој агроиндустрије, развој руралног подручја и села
Обилазак корисника кредита, утврђивање чињеничног стања на лицу места о
наменском утрошку средстава и површинама под системима за наводњавање.
Фонд свака три месеца извештава Владу АП Војводине а једном годишње
Скупштину АП Војводине o свом пословању.

Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација
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II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.5. Успостављање интегралног планирања и коришћења водних ресурса,
каналске мреже и подсистема
Интегрални систем наводњавања региона Срем на 100.000ха
Промоција социо-економског развоја у региону Срем изградњом инфраструктуре
наводњавања као основе развоја у сектору пољопривреде и производње харане
"Према старој Водопривредној основи Републике Србије из 1996. године у
Војводини је постојало 1.700.000 ха обрадивих површина које су погодне за
наводњавање. На тој површини под изграђеним системима је свега 5,5% а 3,2% је
под системима који су у функцији, односно око 94.000ха изграђених система од
чега је 54.000ха у функцији.
Стање наводњавање у Војводини најслабије је развијено на подручју Срема, где
су могућности пољопривредне производње веома велике са обзиром на висок
квалитет земљишта (углавном I и II класа земљишта). Од укупне површине
изграђених система за наводњавање у Војводини свега око 5% (3418ха) заливних
система налази се у Срему од чега је у функцији свега 923ха. По неким анализама
на територији Срема за наводњавање је погодно нешто више од 200.000 ха, па се
на ту површину и планира обим пројекта (обухвата) по овој иницијативи.
Овим пројектом предвиђена је изградња водозахватних објеката на рекама Сава,
Дунав и Босут системом главних црпних станица и система примарне разводне
мреже (каналске или под притиском). Поред примарне мреже, предвиђа се и
изградња секундарне дистрибутивне мреже до свих парцела где постоји потреба и
интерес за наводњавање. У периоду обухвата Акционог плана, предвиђа се
изградња система наводњавања од око 100.000ха, односно око 15.000ха
годишње."
Покрајински секретаријат за пољопривреду, ЈВП Воде Војводина, ВП Галовица,
ВП ХидроСрем, ВП Шидина
Регионална развојна агенција Срем, Покрајински секретаријат за пољопривреду,
ЈВП Воде Војводина и 7 општина Сремског региона
Регион Срем и свих седам општина региона (Сремска Митровица, Рума, Ириг,
Шид, Пећинци, Инђија и Стара Пазова)
"Израда урбанистичко планске документације;
Прибављање власништва или права службености на трасама система
наводњавања;
Израда Тендерске документације (за систем се ради пројектна документације на
нивоу Генералног пројекта и Студије оправданости), могуће је радити одмах
тендерску документацију и уговарати посао по Жутом ФИДИЦ-у);
Израда објеката примарне мреже;
Израда објеката секундарне мреже за успостављање система наводњавања на
100.000ха".
Пројекат се реализује током целог периода од 2014 године до 2020 у једнаким
траншама од 15.000ха годишње, дакле у 7 фаза.
Трајање сваке фазе је једна година.
Предрачунска вредност пројекта је 200.000.000 ЕУР (22.943.320.000 РСД)
За акциони план по годинама:
2014 - 30М Евра,
2015 -45М Евра,
2016 - 25М Евра,
2017 - 25М Евра.
20% буџети општина 80% буџет АПВ или Републике Србије, или ЕУ ИПА

165

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта

Процена ризика

Евалуација

‒ Повећање броја запослених радника за период изградње,
‒ Учешће у изградњи домаћих предузећа: пројектантска, извођачка и
испоручиоци опреме и материјала,
‒ Уложена средства враћају се у 5-тој години пуне експлоатације,
‒ Финансијски резултат производње у наводњавању,
‒ Промена приноса (робности производње) у секторима ратарства и сточарства у
условима са и без наводњања и до 2 пута.
‒ Број запослених у сектору пољопривреде и агро индустрије - повећање услед
успостављања система наводњавања;
‒ Број предузећа који учествује у реализацији пројекта по секторима
ИРР пројекта;
‒ Годишње повећање финансијског резултата производње у пољопровриди;
‒ Промена приноса (робности производње) у секторима ратарства и сточарства у
условима наводњања.
‒ Бруто додата вредност пољопривреде и прехрамбене индустрије као резултат
увођења пољопривредне инфраструктуре;
‒ Повећан БДП у региону Срем за рачун изграђене инфраструктуре
наводњавања;
‒ Међуопштински приступ у регионализацији појединачних пројеката
дефинисаних у локалним стратешким документима;
‒ Могућност конкурисања и повлачења бесповратних финансисјких средстава
националних фондова и ЕУ ИПА.
Физички преглед израђених објеката,
Анализа статистичких података кретања пољопривредне производње и агро
индустрије
Генерални пројекат са претходном студијом оправданости интегралног система
наводњавања региона Срем, уговори, фактуре;
"Недостатак новчаних средстава за физичку реализацију пројекта – велики
Реструктуирање пољопривреде не прати могућности система наводњавања и он
остаје недовољно искоришћен (нпр. услед уситнењености имања…)
Непостоијања воље за прикључењам на систем
Наставља се процес напуштања села – нема радне снаге за пољопривредну
производњу
Економска кретања иду у правцу погоршања и продубкљења кризе"
Ex - ante, interim, Ex - post
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Мера 2.6. Изградња водоводне инфраструктуре у циљу постизања животног стандарда становништва и
заштите животне средине
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Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И РАД
2.6. Изградња водоводне инфраструктуре у циљу постизања животног стандарда
становништва и заштите животне средине
Развој микрорегионалних система водоснабдевања регија угрожених повећаном
концентрацијом арсенa у води за пиће
Циљ пројекта је да се израде пројекти водоснадевања насеља у АП Војводини са
којима би се могло конкурисати код приступних фондова Европске Уније за средства
за изградњу постројења за припрему воде и дистрибутивне мреже.
Око 40% становништва Војводине пије воду у којој је концентрација токсичног
арсена изнад дозвољених вредности. Осим арсена, велики број узорака воде за пиће
је неисправан због присуства других штетних и токсичних материја. Неопходно је
истражити сва изворишта укључујући и потенцијална изворишта како би имали
потпуну информацију о квалитету и количини сирове воде која се може користити за
водонабдевање. Потом, неопходно је истражити могуће технологије за
пречишћавање тих сирових вода до квалитета који је прописан за воду за пиће. Након
тога, неопходно је направити пројекте микрорегионалног водоснабдевања који ће
обухватити изворишта, технологије припреме и дистрибутивну мрежу, са техноекономском анализом која ће обухватити инвестиционе и експлоатационе трошкове.
Истражиће се могућност повезивања микрорегиноалних система и изворишта у
оквиру будућих регионалних система водоснабдевања становништва АП Војводине.
Покрајински секретаријати, локалне самоуправе
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

сви окрузи АП Војводине
1. Израда пројеката за хидрогеолошка истраживања. 2. Спровођење хидрогеолошких
истраживања 3. Код одабраних изворишта која имају потенцијал за микрорегионално
и регионално снабдевање урадити истраживање технологија припреме воде за пиће;
4. Израда генералног пројекта и студије изводљивости; 5. На основу Генералног
пројекта са техно-економског акспекта и захтева приступних фондова ЕУ одабрати
регије за микрорегионалне системе и урадити идејне пројекте водоснабдевања 6.
Припремити тендерску документацију за израду главних пројеката за
микрорегионалне системе према узансима Светске и Европске банке да би се могло
конкурисати код приступних фондова ЕУ
1. и 2 Фаза: 0-24. месеца, 3. Фаза: 0-24. месеца, 4.Фаза: 24-30. месецa, 5. Фаза: 30-38.
месецa, 6. Фаза: 38-44 месецa. Поједине фазе могу и раније да почну да се реализују
чим се добију подаци из претходних фаза.

(према фазама, у месецима)
Износ средстава: 1. и 2. Фаза: 2.200.000 евра; 3. Фаза: 1.700.000 евра; 4., 5. и 6. Фаза:
400.000 евра
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Извор средстава: други извори
Извесност добијања средстава:
Истражена изворишта која имају потенцијал за микрорегионално и регионално
снабдевање. Истражене технологије припреме воде за пиће за одабрана изворишта.
Припремљена тендерска документација за израду главних пројеката за
микрорегионалне системе према узансима Светске и Европске банке да би се могло
конкурисати код приступних фондова ЕУ
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Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Писани документ о
реализацији пројекта
Процена ризика

Евалуација

1. Израђен пројекат хидрогеолошких истраживања;
2. Студија са резултатима хидрогеолошких истраживања;
3. Студије са технологијама припреме воде за пиће за одабрана изворишта;
4. Израђен генерални пројекта и студија изводљивости;
5. Израђени идејни пројекти за микрорегионалне системе за одабране регије;
6. Израђена тендерска документација за израду главних пројеката за
микрорегионалне системе.
Хидрогеолошка истраживања будућих микрорегионалних и регионалних изворишта
за водоснабдевање Војводине би обезбедила неопходне податке за израду Генералног
пројекта водоснабдевања Војводине. Након одабира технолошких решења за
припрему воде на одабраним извориштима добили би се подаци за израду идејних
пројеката водоснабдевања.
Припремљени наративни и финансијски извештаји након реализације сваке фазе
пројекта.
Недостатак финансијских средстава. Некоперативност локалних самоурава које су
обухваћене заједничким пројектом водоснабдевања. Политичка и економска
нестабилност. Непоштовање уговора од стране пројектантских кућа и извођача
радова.
Евалуација биће спроведена након 2., 3., 4, 5. и 6. фазе. Евалуација резултата и
ефеката пројекта послужиће за даље корективне мере уколико то буде потребно.

168

Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту
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Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.6. Изградња водоводне инфраструктуре у циљу постизања животног
стандарда становништва и заштите животне средине
Хидрогеолошка истраживања средњег Баната
Општи циљ пројекта јесте да обезбеди бољи квалитет живота грађана и раста
пословне активности локалних самоуправа Зрењанин, Сечањ, Нова Црња, Житиште
и Кикинда.
Специфични циљеви:
1. Стварање предуслова за дугорочан и одржив развој изворишта, планским и
организованим приступом истраживању, у циљу задовољавања потреба привреде и
становништва у води за пиће.
2. Дефинисање потенцијалних нових регионалних изворишта (хидрогеолошка
истраживања), истраживања технологија за припрему воде за пиће и израда студије
изводљивости за пројекат водоснабдевања средњег Баната.
Најугроженија подручја у Војводини са аспекта квалитета воде су средњи Банат и
северни Банат. Узроци хемијске неисправности су бројни: повећана концентрација
амонијака и гвожђа, повећан утрошак калијум-перманганата, арсен, натријум, бор и
бројне бактериолошке неисправности. Подземне воде на подручју средњег Баната
садрже неприхватљиво високу концентрацију арсена и постојећи водводи не
поседују технологије за уклањање арсена из подземних вода.
Стратегијом водоснабдевања становништва у Војводини нуди се одрживо решење
путем формирања микрорегионалних система који би у наредним фазама
омогућили несметано повезивање у регионалне.
Због свега горе наведеног општине Средње банатског округа желе прво извршити
испитивања регионалних изворишта за водоснабдевање становништва и
индустрије, како би се обезебдио предуслов за израду Идејног пројекта (или
Студије оправдности) водоснабдевања средњег Баната.
Закон о рударству и геолошким истраживањима
Покрајнски секретаријат за енергетику и минералне сировине, РРА Банат, ЈВП
Воде Војводине и локалне самоуправе: Зрењанин, Кикинда, Сечањ, Нова Црња,
Житиште.
Зрењанин, Кикинда, Сечањ, Нова Црња, Житиште
Хидрогеолошка истраживања
Израда Пројекта детаљхних хидрогеолошких истраживања за отварање новог
изворишта у Средњем Банату
Израда Елабората о резултатима геолошких истраживања
Израда Идејног пројекта водоснабдевања регије Средњег Баната
Израда Генералног пројекта снабдевања водом Средњег Баната
1. Фаза - Испитивања регионалних изворишта – 9 месеци
2. Фаза – Израда студије изводљивости – 9 месеци
Средства из буџета АПВ није предвиђено за 2014.годину
Извор средстава:
- ЕУ Фондови
- Буџет АПВ
- Буџети свих локалних самоуправа
Вредност пројекта: око 35.000.000 €
Хидрогеолошка истраживања будућих изворишта за водоснабдевање регије
средњег Баната
Студија изводљивости која ће дати смернице и предлоге модела решавања
проблема водоснабдевања у средњем Банату
Хидрогеолошка истраживања 20 локалних изворишта
Геоелектрична испитивања на око 10 km2
Израда и испитивање 2 истражно-експлоатациона бунара
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Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта

Израда лабораторијских анализа воде
Израда пројектно-техничке документације
Студија изводљивости
Хидрогеолошка истраживања будућих изворишта за водоснабдевање регије
Средњег Баната би обезебедила неопходне податке за израду Генералног пројекта
снабдевања водом Средњег Баната. Након одабира технолошког решења за
припрему воде на испитиваном изворишту и података предложеног пројекта
добили би се подаци за израду Идејног пројекта водоснабдевања регије Средњег
Баната
Финансијски и писани извештаји након сваке фазе пројекта

Процена ризика
Евалуација
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стандарда становништва и заштите животне средине
Реконструкција Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра
Војводине
реконструкција, надоградња
Радови се изводе на ламелама Б, Ц и Д Клинике за гинекологију и акушерство
Клиничког центра Војводине, на површини од 4.362м2.
На основу члана 7. став 2 Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања
Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист Аутономне Покрајине
Војводине 19/2006) и члана 17. став 1. тачка 14. Статута Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине
инвеститор: Клинички центар Војводине, Нови Сад, финансијер: Фонд за
капитална улагања АП Војводине
Јужнобачки округ, Нови Сад
извођење у току; степен финансијске реализације 88,29%,
укупно 15 месеци (прва фаза 7 месеци, друга фаза 8 месецi)
одлука број 06-3/07-11/1-2 од 05.12.2007. године - одобрен износ 277.546.000,00
динара
одлука број 06-5/09-6/5 од 01.04.2009. године - одобрен износ 346.711.038,10
динара
одлука број 06-4/2010-12/2 од 16.07.2010. године - одобрен износ 70.000.000,00
динара; одлука број 06-17/2011-16/1 од 18.10.2011. године - одобрен износ
43.279.657,45 динара; одлука број 06-5/2012-18/2 од 04.04.2012. године- одобрен
износ 318.765.933,63 динара; одлука број 06-183/2012-2/3 од 25.12.2012. године одобрен износ 15.000.000,00 динара
На Клиници за гинекологију и акушерство се годишње порађа преко 6500 жена, а
хоспитализује, оперише и амбулантно прегледа 40000 жена. На Клинику се упућују
најтежи и најкомпликованији случајеви, чије решавање осим врхунског
медицинског кадра захтева и адекватну опремљеност. Реконструкцијом објекта би
се створили услови за савремену дијагностику, терапију и негу.
листа чекања се са четири месеца скраћује на 3-4 недеље
побољшање услова лечења , подизање квалитетаздравствене услуге и здравља жена
у Војводини
писани, уз привремене ситуације и рачуне по уговорима
записник о примопредаји и употребна дозвола

Процена ризика

мали

Евалуација

јавна набавка, извођење радова, употребна дозвола

171

Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.6. Изградња водоводне инфраструктуре у циљу постизања животног
стандарда становништва и заштите животне средине
Каменица 2 Изградња нових и надоградња већ постојећих објеката
изградња, надоградња
Изградња објекта укупне површине 4161,91м2, спратности Су+П+4, са
радиотерапијским центром, лабораторијама, интензивном негом, одељењем за
поремећаје ритма срца итд.
На основу члана 7. став 2 Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања
Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист Аутономне Покрајине
Војводине 19/2006) и члана 17. став 1. тачка 14. Статута Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине
инвеститор: Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица,
финансијер: Фонд за капитална улагања АП Војводине
Јужнобачки округ, Нови Сад
извођење у току; степен финансијске реализације 76%; планира се јавна набавка
за извођење радова
укупно 26.5 месеци (прва фаза 5 месеци, друга фаза 8.5 месеци, трећа фаза 9
месеци, четврта фаза 4 месеца)
одлука број 06-3/07-8/1-2 од 03.09.2007. године - одобрен износ 150.000.000,00
динара
одлука број 06-318/08-15/2-1 од 04.04.2008. године - одобрен износ 470.000.000,00
динара
одлука број 06-17/2011-13/6 од 17.01.2011. године - одобрен износ 600.000.000,00
динара и одлука број 06-5/2012-18/3 од 04.04.2012. године - одобрен износ
100.000.000,00 динара
Пораст новооболелих од карцинома захтева повећану потребу за лечењем и
рехабилитацијом онколошких болесника. Изградња ових капацитета ће решити
овај проблем. Повећани капацитети интензивне неге ће омогућити већи број
операција.
Институт за плућне болести: број хируршких интервенција би се повећао за 1/3;
Институт за кардиоваскуларне болести: смањење листе чекања за хемодинамске
процедуре на 2 месеца
боља здравствена заштита становништва
писани, уз привремене ситуације и рачуне по уговорима
записник о примопредаји и употребна дозвола

Процена ризика

мали

Евалуација

јавна набавка, извођење радова, употребна дозвола
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.6. Изградња водоводне инфраструктуре у циљу постизања животног
стандарда становништва и заштите животне средине
Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за плућне болести
Војводине
набавка медицинске опреме
Да би се простор намењен за Институт за плућне болести Војводине у оквиру
објекта "Каменица II" ставио у функцију потребно је набавити: опрему за
радиотерапију, медицинску опрему интензивне неге грудне хирургије,
медицинску опрему центра за патологију.
На основу члана 7. став 2 Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања
Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист Аутономне Покрајине
Војводине 19/2006) и члана 17. став 1. тачка 14. Статута Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине
инвеститор: Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица;
финансијер: Фонд за капитална улагања АП Војводине
Јужнобачки округ, Нови Сад
припрема поступка јавне набавке опреме
2 месеца
одлука број 06-4/2013-4/6 од 18.09.2013. године - одобрен износ 759.001.075,00
динара

У центру за радиолошку терапију налазиће се савремени дијагностички уређаји
који су неопходни у локализацији малигних обољења.
У центру за патологију помоћу планиране медицинске опреме биће побољшан
квалитет израде и дијагностике препарата и смањен фактор људске грешке.
Јединица интензивне терапије представља софистицирани вид лечења
високоризичних и оперисаних пацијената. Уз нову опрему побољшао би се
квалитет лечења, било би могуће третирати пацијенте са трансплантираним
плућима, скратио боравак пацијената у јединици интензивне терапије и самим
тим смањили трошкови.
број досадашњих хируршких интервенција годишње је 10000; набавком
горенаведене опреме би се тај број повећао за 1/3
боља здравствена заштита становништва
писани, уз рачуне по уговорима
записник о примопредаји опреме

Процена ризика

мали

Евалуација

јавна набавка, испорука опреме, записник о примопредаји опреме
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.6. Изградња водоводне инфраструктуре у циљу постизања животног
стандарда становништва и заштите животне средине
Набавка апарата за магнетну резонанцу 3Т за Клинички центар Војводине
набавка медицинске опреме
Апарат за мегнетну резонанцу јачине 3Т са јаким гредијентима, омогућује брзо
коришћење магнетних секвенци и тиме скраћује време прегледа пацијената, те
омогућује више прегледа у току дана.
На основу члана 7. став 2 Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања
Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист Аутономне Покрајине
Војводине 19/2006) и члана 17. став 1. тачка 14. Статута Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине
инвеститор: Клинички центар Војводине, Нови Сад, финансијер: Фонд за
капитална улагања АП Војводине
Јужнобачки округ, Нови Сад
извођење у току; припрема поступка јавне набавке опреме
2 месеца
одлука број 06-4/2013-4/6 од 18.09.2013. године - одобрен износ 285.965.000,00
динара

Због великог притиска за прегледе пацијената који су хоспитализовани у КЦВ
неопходан је апарат јачине 3Т са јаким градијентима и вишеструким калемовима
како би се могли обавити прегледи који подразумевају и тзв. функционалнинапредни имиџинг. Потреба за оваквим прегледима је нарочито велика на
клиникама за неурохирургију и неурологију.
25 прегледа дневно уз примену свих напредних техника за прецизну дијагностику
боља здравствена заштита становништва
писани, уз рачуне по уговорима
записник о примопредаји опреме

Процена ризика

мали

Евалуација

јавна набавка, испорука опреме, записник о примопредаји опреме
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.6. Изградња водоводне инфраструктуре у циљу постизања животног
стандарда становништва и заштите животне средине
Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за кардиоваскуларне
болести Војводине
набавка медицинске опреме
Да би се простор намењен за Институт за КВБВ у оквиру објекта "Каменица II"
ставио у функцију потребно је набавити: ЕКГ апарате, респираторе, мобилни РТГ
апарат, опрему за салу за електрофизиологију, болничке кревете, уређаје за
асистирано дисање са прибором, бронхијалне аспираторе са прибором, аспираторе
за трајну дренажу са прибором, инфузионе пумпе, инјектомате са носачима,
мониторе за праћење виталних функција преко централе, мониторе за праћење
виталних функција са телеметријом, апарате за дисајну терапију, апарате за
пречишћавање ваздуха и осталу опрему.
На основу члана 7. став 2 Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања
Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист Аутономне Покрајине
Војводине 19/2006) и члана 17. став 1. тачка 14. Статута Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине
инвеститор: Институт за КВБ Војводине, Сремска Каменица; финансијер: Фонд за
капитална улагања АП Војводине
Јужнобачки округ, Нови Сад
припрема поступка јавне набавке опреме
2 месеца
одлука број 06-4/2013-4/6 од 18.09.2013. године - одобрен износ 459.158.925,00
динара

У циљу бржег и ефикаснијег пружања медицинских услуга на Институту за КВБВ Сремска Каменица и стављања у функцију објекта "Каменица II" потребно је
набавити наведену медицинску опрему.
смањење листе чекања за хемодинамске процедуре на 2 месеца
боља здравствена заштита становништва
писани, уз рачуне по уговорима
записник о примопредаји опреме

Процена ризика

мали

Евалуација

јавна набавка, испорука опреме, записник о примопредаји опреме
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.6. Изградња водоводне инфраструктуре у циљу постизања животног
стандарда становништва и заштите животне средине
Набавка 2 линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом,
дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и
системом за планирање, Институт за онкологију Војводине
набавка медицинске опреме
Дигитализовани линеарни акцелераториомогућују спровођење 3Д конформалне
терапије , примену интензитет модулисане радиотерапије, као и "image gade"
радио терапије
На основу члана 7. став 2 Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања
Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист Аутономне Покрајине
Војводине 19/2006) и члана 17. став 1. тачка 14. Статута Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине
инвеститор: Институт за онкологију, Сремска Каменица, финансијер: Фонд за
капитална улагања АП Војводине
Јужнобачки округ, Нови Сад
припрема поступка јавне набавке опреме
2 месеца
одлука број 06-4/2013-4/6 од 18.09.2013. године - одобрен износ 871.840.000,00
динара

Према европским стандардима у АП Војводини, с обзиром на гравитирајућу
популацију, потребно је 8 телетерапијских уређаја, а тренутно постоје само 2
апарата. Поред свих предузетих активности листе чекања су неприхватљиво дуге.
листе чекања пацијената ће се довести на прихватљив ниво - 2 месеца од датума
комисије или хируршке интервенције
боља здравствена заштита становништва
писани, уз рачуне по уговорима
записник о примопредаји опреме

Процена ризика

мали

Евалуација

јавна набавка, испорука опреме, записник о примопредаји опреме
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.6. Изградња водоводне инфраструктуре у циљу постизања животног
стандарда становништва и заштите животне средине
Ревитализација канала Бегеј
Развијање еколошког, економског, друштвеног и транспортног контекста између
Србије и Румуније, стварањем услова за одрживи економски развој дуж 120
километара дугог пограничног коридора који повезује Темишвар (током историје
главни град Баната) са Зрењанином који лежи у срцу Баната са српске стране.
Канал Бегеј (на румунском Бега) налази се у Аутономној покрајини Војводини
(АПВ) на североистоку Србије. Укупна дужина канала је 120 км, од којих је
првих 75 км у Србији, а преосталих 45 у Румунији.
Студија изводљивости за његову ревитализацију (СИ) израђена је 2004. године.
Међутим, та студија је била искључиво техничка и није обухватала препоруке о
предложеним капиталним инвестицијама којима би се на одржив начин донела
корист локалној привреди. Додатно, она је данас застарела. Финансирање Србије
од стране ИПА програма имаће као један од фокуса пројекат који је повезан са
Дунавском стратегијом ЕУ. РЦР Банат је званично изразио интересовање
Европској унији посредством Министарства за финансије за унапређење Канала
Бегеј, као део доприноса Србије овој стратегији. Уколико постојећа СИ не буде
унапређена или ажурирана, може се пропустити оргомна шанса.
Специфични циљеви :
1. Имплементирати пројекат на начин да се постигне оптимизација запошљавања,
обучавања, институционалног образовања и локалних ланаца снабдевања.
Обратити посебну пажњу на стварање користи за заједницу кад су у питању
угрожене групе.
2. Оптимизирати међународну повезаност и културну размену у Банату и ојачати
институционалне везе у прекограничним односима Србије и Румуније
3. Побољшати квалитет воде у Каналу Бегеј а тиме и воду која утиче у Тису и
Дунав, заједно са квалитетом животне средине око канала.
ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,
Војводина воде, РРа Банат
Банат, Војводина, Република Србија

Прва фаза - Израда студије (Студија изводљивости, Радионице, заједнички
састанак Србија Руминија, Прикупљање средстава)
Друга фаза - Фаза пред извођења радова (Процена утицаја на животну средину,
Добијање дозвола, одређивање складишних локација, испитивање земљишта,
Пројектни план и детаљан дизајн пројекта, тендерска документација,
потписивање уговора)
Трећа фаза - Фаза радова (грађевински радови на преливу и блокирању,
измуљавање, укључујући изградњу складишта)
Планирано је да пројекат траје 6 година по фазама
Прва фаза -18 месеци
Друга фаза - 21 месец
Трећа фаза - 27 месеци

(према фазама, у месецима)
8.000.000 Eura
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
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Очекивани резултати
програма/пројекта

Повећање транспорта робе и смањење трошкова транспорта за будуће
инвеститоре уз привлачење нових
Оптимизација трансферс знања, локални економски развој и повећање прилика за
запошљавање
Промоција снажне историјске везе између становника српске и румунске стране
подручја северног дунавског слива у Банату
Оспособљено 120 км канала за транспорт робе
Омогућен транспорт робе на мин 300,000т годишње
Привучено нн нових инвеститора
Смањена цена транспорта за инвеститоре за 45%

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Писани документ о
реализацији пројекта

Процена ризика

Евалуација

Отворено 1000 нових радних места
Повећан број туриста за 25%
Пројектна апликација, Дневници надзора радова, потписани уговори са
инвеститорима.
Могућност смањења политичке подршке даљој реализацији пројекта, Мера
превазилажења - апликант и партнери ће радити на константом обезбеђењу
подршке реализацији пројекта.
Бегеј није препознат као могућност транспорта робе од стране инвеститора, Мера
превазилажења - Константна промоција пројекта и његових резултата омогућиће
већу подршку инвеститора
Три евалуациона процеса пројекта ће бити спроведена и то након реализације
сваке фазе пројекта како би се на што систематичнији начин показали ефекти и
успешност реализације пројекта. Такође евалуација резултата и ефеката пројекта
послужиће за даље корективне мере уколико то буде потребно.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.6. Изградња водоводне инфраструктуре у циљу постизања животног
стандарда становништва и заштите животне средине
Изградња регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"
Стварање предуслова регионалног развоја Сремског округа путем планираног
развоја одрживе међуопштинске комуналне инфраструктуре изградњом
регионалног система водоснабдевања Источни Срем у правцу ефикасног и
рационалног коришћења воде као природног и просторног ресурса региона Срем.
Предложени пројекат образлаже се као потреба стратешког приступа у развоју
инфраструктуре, на начин сагледавања могућности успостављања регионалних
пројеката који представљају међуопштински (регионални) интерес развоја, као и
ефикасну употребу ресурса (у овом случају водних ресурса), као и материјалних и
кадровских са циљем планирања одрживог развоја и заштите животне средине.
Пројекат регионалног система водоснабдевања обухвата укупно 5 сремских
општина (Ириг, Рума, Инђија, Пећинци, Ст. Пазова) са цца. 250.000 становника.
Залихе воде за овај регионални систем доказане су и потврђене хидрогеолошким
испитивањима локације водозахвата на територији општине РУМА где је и
планирано регионално извориште.
Локална јавна предузећа задужена за водоснабдевање;
Регионална развојна агенција Срем, Општинске дирекције за изградњу и локални
водоводи
Општине: Рума, Ириг, Инђија, Ст. Пазова, Пећинци
Израда комплетне пројектно техничке документације у складу са Законом о
планирању и изградњи (Генерални пројекат, Претходна студија оправданости,
Просторни план подручја посебне намене регионалног система водоснабдевања
"Источни Срем", Студија оправданости, појединачни идејни и главни пројекти,
израда ПДР-ова; Формирање Међуопштинске радне групе за системе
водоснабдевања; изградња регионалног система.
1 фаза 18 месеци;
2 фаза 48 месеци (могу да се преклапају);
1. фаза 35.000.000,00 РСД (305.099,70 ЕУР)
2. фаза 4.500.000.000,00 РСД (39.227.104,01 ЕУР)
20% буџети општина; 80%АПВ или Р.Србија, или ЕУ ИПА
1. Урађена Претходна студија оправданости са Генералним пројектом
Регионалног Водоводног Система Источни Срем, потом Студија оправданости
и Идејни и Главни пројекат регионалног система водоснабдевања са решењем
прикључења водовода Рума-Ириг; (Дефинисани правци развоја
водоснабдевања засновани на реалним основама и техничким критеријумима
за цца 250.000 становника; Техно-економска валоризација потенцијалних
решења; Техничка и економска подлога (документација) за обезбеђење извора
финансирања реализације Регионалног водоводног система;
2. Формирање подлога за имплементацију пројектних решења у планска акта
(Просторни план подручја посебне намене регионалног система
водоснабдевања "Источни Срем", планове управљања водама);
3. Физичка изградња регионалног система водоснабдевања (фазна).
1 Фаза: Урађена комплетна инвестиционо техничка и просторно планска
документација за изградњу регионалног система водоснабдевања "Источни
Срем" са отпочињањем изградње магистралног цевовода Рума - Ириг;
2 Фаза: изградња регионалног система; дужина изграђеног цевовода 110км; број
прикључених домаћинстава (око 110.000) и привреде на систем
водоснабдевања (око 4.000).
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Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта

Процена ризика

Евалуација

Ослобађање финансијских фондова за припрему и физичку реализацију пројеката;
покривеност Сремског округа системом за водоснабдевање, степен квалитета воде
и услуге водоснабдевања у Сремском округу; повећан БДП у региону Срема за
рачун изграђене инфраструктуре регионалног система водоснабдевања.
Наративно и финансијски, по испостављеним документима који чине предвиђен
скуп целокупне документације и физичке реализације пројекта.
Наративни и финансијски извештаји носиоца пројекта, записници о примопредаји
пројектне документације; грађевински дневници и привремене и окончане
ситуације.
Релевантни подаци и подлоге из ранијих фаза планирања, истраживања и
пројектовања су недоступни; Одсуство разумевања и подршке корисника
(наведених општина) за његове циљеве; Политичка и економска нестабилност;
Непоштовање Уговора од стране пројектантских кућа и извођача радова;
Дисконтинуитет прилива средстава за реализацију.
По завршетку сваке пројектне целине (како у фази пројектовања, тако и у фази
физичке изградње).
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Приоритет
Мера
Назив
програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја
(окрузи и општине) у
којима ће програм бити
имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта
Процена ризика
Евалуација
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РАД
2.6. Изградња водоводне инфраструктуре у циљу постизања животног
стандарда становништва и заштите животне средине
Реконструкција канала Врбас-Бездан од км 6+000 до км 80+332
Увећање пропусне моћи до пројектоване од 35 m3/с за потребе наводњавања и
квалитетнијег функционисања ХсДТД
За потребе функционисања и прихватања воде потребно је продубити канал Врбас
– Бездан како би могао да прими пројектовану количину воде коју ће црпне
станице Бездан 1 и 2 укупног капацитета 35 м3/с остваривати после реконтрукције.
Радови се састоје из чишћења канала од вегетације и муља, ископа канала до
пројектованих димензија и израде касета за пријем муља. Укупан пројектовани
ископ износи око 1.215.000 м3. Наведеним радовима пропусна моћ канала биће
увећана за више од четири пута, са 8 м3/с на 35 м3/с. Могућност наводњавања биће
повећана са тренутних 20.000ха на 87.500ха. Припремљена је пројектна
документација са техничком контролом.
Република Србија - управљање водама остварује преко ЈВП Воде Војводине (Закон
о водама бр. 93/2012 члан 24)
ЈВП Воде Војводине
Западнобачки округ, општина Сомбор и Јужнобачки округ, општина Врбас

Грађевински радови, измуљавање
Фазно, 36 месеци
Вредност пројекта: 9.500.000,00 € (1.089.807.700,00 РСД)
Буџет, ЕУ фондови, фондови Светске Банке, кредити
Неизвесно
Повећање пропусне моћи канала за потребе наводњавања, снабдевања водом
индустрије, прихватања и одвођење вода
Реконструисан канал Врбас - Бездан са увећаном пропусном моћи за више од
четири пута, са 8 м3/с на 35 м3/с. Уз повећање пропусне моћи канала, биће могуће
наводњавати површине до 87.500ха уместо досадашњих 20.000ха. Повећање
сигурности и спречавање поплава и сувишних вода.
Могућност увећаног приноса на обрадивом земљишту, подизање квалитета
пољопривредне делатности уз стабилност производње. Спречавање штета у
сушним периодима године. Сигурност живота од сувишних поплавних вода.
Наративни и финансијски извештај у фазама са евалуацијом резултата.
Пројектна документација и окончана ситуација.
Постоји висок ризик од пада бонитета земљишта услед учесталих суша на датом
подручју, алтернативна решења су краткорочна и економски неисплатива.Постоји
и висок ризик од поплава на овом подручју.
Према фазама у процесу реализације пројекта.
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Санација старе преводнице у Бездану
Довођење преводнице у функционално стање за потребе пловидбе, одбране од
поплава, очувања овог културног добра велике историјске вредности и развоја
наутике и туризма.
Бродска преводница „Бездан“ налази се на споју канала ДТД и Дунава.
Представља објекат од посебног значаја јер поред одбрамбене и функционалне
улоге има значај као индустријско и градитељско наслеђе. Сматра се првим
хидротехничким објектом у Европи на којем је изведена техника подводног
бетонирања 1856. године по пројекту Јоханеса Михалика. Дугачка је 70м, широка
9,4м, дубина воде над прагом износи 2,5 метра. Пројектована је за пловила до 500
тона носивости (шлепове).
Република Србија - управљање водама остварује преко ЈВП Воде Војводине (Закон
о водама бр. 30/10 и 93/12 члан 23 и 24)
ЈВП Воде Војводине
Западнобачки округ, општина Сомбор

Грађевински, машински и електро радови.
Фазно
Вредност пројекта: 2.200.000,00 € (252.376.520,00 РСД)
Буџет, ЕУ фондови, фондови Светске Банке, кредити
Санирана преводница у Бездану.
Обезбеђена одбрамбена и функционална улога преводнице. Утицај на ефикасније
интегрално управљање водама. Заштита од даљег пропадања овог значајног
хидротехничког наслеђа и развој преводнице као туристичке атракције.
Заштита подручја западне Бачке од продора високих вода Дунава у екстремним
условима. Развој туризма у Бездану уз позитивне фекте за локално становништво.
Сигурност развоја на основу раста мера за спречавање поплава и леда.
Наративни и финансијски извештај у фазама са евалуацијом резултата
Пројектна документација и окончана ситуација

Процена ризика

Постоји висок ризик од утицаја природних фактора и притисака воде из Дунава,
алтернативна решења су краткорочна и економски неисплатива.

Евалуација

Према фазама у процесу реализације пројекта.
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Приоритет
Мера
Назив
програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја
(окрузи и општине) у
којима ће програм бити
имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта
Процена ризика
Евалуација

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.6. Изградња водоводне инфраструктуре у циљу постизања животног
стандарда становништва и заштите животне средине
Изградња нове црпне станице Бездан 1
Остваривање укупног капацитета захватања воде од 35 м3/с за потребе
наводњавања, снабдевања, прихватања и коришћења воде из ХсДТД.
Изградња ЦС Бездан 1 уз реконструкцију ЦС Бездан 2 има за циљ остваривање
укупног капацитета захватања воде из рукавца Барачка и доводног канала од 35
м3/с. На месту старе црпне станице Бездан 1 која је изграђена 1953. године биће
изграђена нова капацитета 20 м3/с. Реконструкцијом би била обезбеђена
пројектована количина воде у каналу ДТД. Од документације недостаје само
техничка контрола.
Република Србија - управљање водама остварује преко ЈВП Воде Војводине
(Закон о водама бр. 30/10 и 93/12 члан 23 и 24)
ЈВП Воде Војводине
Западнобачки округ, општина Сомбор и
Јужнобачки округ, општина Врбас

Грађевински, машински и електро радови

Вредност пројекта: 3.400.000,00 € (390.036.440,00 РСД)
Буџет, ЕУ фондови, фондови Светске Банке, кредити
Неизвесно
Повећање укупног капацитета захватања воде за потребе пољопривреденаводњавања, индустрије и одбране од поплава.
Изграђена нова црпна станица Бездан 1. Остваривањем капацитета захватања
воде од 20 м3/с уз увећан капацитет ЦС Бездан 2 ,биће могуће упуштати 35 м3/с
воде у реконструисани канал Врбас-Бездан
при чему ће бити могуће
наводњавати површине до 87.500ха уместо досадашњих 20.000ха.
Ефикасније управљање водама, повећање капацитета за захватање, задржавање и
дистрибуцију вода.
Смањење негативних утицаја загађивања вода.
Повећање користи и производње у пољопривреди и другим привредним гранама
у односу на улагања и трошкове управљања водама.
Раст запослености и БДП.
Повећање флексибилности управљања.
Наративни и финансијски извештај у фазама са евалуацијом резултата.
Пројектна документација и окончана ситуација.
Ризик утицаја природних фактора се смањује, као и ризик квалитета вода.
Економски ризик у остваривању прихода се ублажава. Алтернативна решења су
краткорочна и економски неисплатива.
Према фазама у процесу реализације пројекта.
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Приоритет
Мера
Назив
програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја
(окрузи и општине) у
којима ће програм бити
имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта
Процена ризика
Евалуација

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.6. Изградња водоводне инфраструктуре у циљу постизања животног
стандарда становништва и заштите животне средине
Реконструкција постојеће црпне станице Бездан 2
Остваривање укупног капацитета захватања воде од 35 m3/s за потребе
наводњавања, снабдевања, прихватања и коришћења воде из ХсДТД.
Реконструкција ЦС Бездан 2 уз изградњу ЦС Бездан 1 има за циљ остваривање
укупног капацитета захватања воде из рукавца Барачка и доводног канала од 35
м3/с. Капацитет постојеће црпне станице Бездан 2 повећаће се са 12 м3/с на 15
м3/с. Реконструкцијом би била обезбеђена пројектована количина воде у каналу
ДТД.
Република Србија - управљање водама остварује преко ЈВП Воде Војводине
(Закон о водама бр. 30/10 и 93/12 члан 23 и 24)
ЈВП Воде Војводине
Западнобачки округ, општина Сомбор и Јужнобачки округ, општина Врбас

Грађевински, машински и електро радови
Фазно
Вредност пројекта: 1.500.000,00 € (172.074.900,00 РСД)
Буџет, ЕУ фондови, фондови Светске Банке, кредити
Неизвесно
Повећање укупног капацитета захватања воде за потребе пољопривреденаводњавања, индустрије и одбране од поплава
Реконструисана ЦС Бездан 2. Остваривањем капацитета захватања воде од 15 м3/с
уз капацитет нове ЦС Бездан 1 ,биће могуће упуштати 35 м3/с у реконструисани
канал Врбас-Бездан при чему ће бити могуће наводњавати површине до 87.500
ha уместо досадашњих 20.000ха. Ефикасније управљање водама, повећање
капацитета за захватање, задржавање и дистрибуцију вода. Смањење негативних
утицаја загађивања вода.
Могућност квалитетнијег приноса на обрадивом земљишту и подизање квалитета
пољопривредне делатности.
Спречавање штета у сушним периодима године и значајна улога у одбрани од
поплава. Економичније услуге водопривреде.
Смањење висина накнада по јединици производње.
Раст запослености и БДП.
Повећање флексибилности управљања.
Наративни и финансијски извештај у фазама са евалуацијом резултата.
Пројектна документација и окончана ситуација.
Ризик утицаја природних фактора се смањује, као и ризик квалитета вода.
Економски ризик у остваривању прихода се ублажава. Алтернативна решења су
краткорочна и економски неисплатива.
Према фазама у процесу реализације пројекта.
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Мера 2.7. Развој информационо-комуникационих технологија
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.7. Развој информационо-комуникационих технологија
Израда идејног идејног пројекта за имплементацију одрживог система за
навигацију и праћење саобраћаја на каналима хидросистема ДТД са пилот
пројектом реализације
Развој бежичног система који ће обезбедити праћење пловидбе и безбедну
навигацију на деоницама каналске мреже на којима се одвија пловидба
Развој бежичног система који ће обезбедити праћење пловидбе и безбедну
навигацију на деоницама каналске мреже на којима се одвија водни саобраћај;
развој нискобуџетних решења за уређаје који се налазе на пловилима и који ће
омогућити праћење навигације и идентификације пловила;развој ГИС система;
развој мобилних апликација за скупљање и дистрибуцију навигационих података
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,
ЈВП Воде Војводине и Фонд за Европске послове
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова и
Фонд за Европске послове, ЈВП Воде Војводине и Факултет техничких наукаНови Сад

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

хидросистем ДТД

Активности на пројекту

Развој бежичног система који ће обезбедити праћење пловидбе и безбедну
навигацију на деоницама каналске мреже на којима се одвија водни саобраћај;
развој нискобуџетних решења за уређаје који се налазе на пловилима и који ће
омогућити праћење навигације и идентификације пловила;развој ГИС система;
развој мобилних апликација за скупљање и дистрибуцију навигационих података

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

2015.-2017.

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

80.000.000, 00 динара
Буџет АПВ, буџет ЈВП Воде војводине, ФТН, ИПА фонд
Убрзани развој информационог система на хидросистему ДТД у складу са
Законом о надлежностима АП Војводине (Сл.гласник РС 99/09)
имплементиран информациони систем на каналској мрежи
Рационално и ефикасно спровођење задатака обезбеђењем водног саобраћаја на
државним водним путевима на територији АП Војводине, у складу са
надлежностима
Реализован ИПА пројекат, и прихваћен извештај о реализацији од стране ЕУ

Процена ризика

Низак

Евалуација

По завршетку
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.7. Развој информационо-комуникационих технологија
Израда базе података спортских објеката у АПВ -eObjekti
Израда и објављивање јединствене базе података спортских објеката у АП
Војводини (спортски центри, спортске хале, школске спортске сале, стадиони,
базени, и остали спортски објекти). Омогућити могућност ажурирања података
од стране представника објеката путем интернета. Поред текстуалних и
бројчаних података база треба да садржи и мултимедијалне садржаје (слике,
видео, мапе, ...)
Пројектом се планира пројектовање, програмирање и израда базе података
спортских објеката у АП Војводини. Након тога би се кренуло са попуњавањем
базе података од стране представника спортских објеката по фазама (спортски
центри, спортске хале, школске спортске сале, и остали објекти). Предвиђена је
константна обука корисника система на терену и навака система за унос
мултимедијалних садржаја у базу и мапурање података на карти на основу GPS
података објеката.
Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Члан 39. Закона о утврђивању
надлежности Aутономне Покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/09),
члан 32. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист
АПВ", бр. 4/10, 4/11, 20/12 и 26/12), те чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету АП Војводине
Покрајински секретаријат за спорт и омладину, општине/градови у АП
Војводини, Покрајински завод за спорт и медицину спорта
АП Војводина
Пројектовање, програмирање и израда базе података спортских објеката у АП
Војводини, попуњавање базе података од стране представника спортских
објеката по фазама (спортски центри, спортске хале, школске спортске сале, и
остали објекти). Обука корисника система на терену и навака система за унос
мултимедијалних садржаја у базу и мапурање података на карти на основу GPS
података објеката.
I фаза (2013.): пројектовање, програмирање и администрација базе података,
израда корисничког упутства, обука корисника за унос података о спортским
центрима у АПВ (12 месеци);
II фаза (2014.): проширење базе података за унос осталих спортских објеката
(спортске хале, школске спортске сале, остали објекти), обука корисника
система, попуњавање и администрација нових табела и ажурирање постојећих
(12 месеци);
III фаза (2015-2016.): набавка система за унос и администрацију
мултимедијалних садржаја у базу и мапурање (12 месеци);
2.000.000 динара (2014.: 500.000, 2015.:1.500.000, 2016.:500.000)
Buџet APV
Извесно
Комплетно попуњене и ажурне све евиденције-табеле у оквиру базе података
спортских објеката и АП Војводини. Омогућен систем за ажурирање података
свим представницима спортских објеката путем интернета. Набављен и
инсталиран система за унос и администрацију мултимедијалних садржаја у базу
и мапурање.
број унетих спортских центара у АПВ по општинама;
број унетих спортских сала-хала, школских спортских сала у АПВ по
општинама;
број унетих осталих спортских објеката у АПВ по спортовима;
број унетих отворених спортских терена у АПВ по општинама;
број унетих затворених спортских терена у АПВ по општинама;
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Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

број унетих отворених базена у АПВ по општинама;
број унетих затворених базена у АПВ по општинама;
Доступност података и информација на целој територији АПВ (подаци су
видљиви из било ког места у АПВ путем система eSavezi, потребан је само
приступ интернету)
Наративни и финансијски извештај на годишњем нивоу. Постоји образац за
израду извештаја на сајту Секретаријата.
Пројекат eObjekti -израда базе података спортских објеката у АП
Војводини.
За функционисање и коришћење информационог система eObjekti потребно је
обезбедити приступ интернету (може да буде проблем у мањим сеоским
срединама).
Једном годишње, по завршетку сваке фазе пројекта.
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Приоритет
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Мера

2.7. Развој информационо-комуникационих технологија

Назив програма/пројекта

Развој и одржавање информационог система животне средине у АПВ
Циљ пројекта је развој информационог система животне средине у АПВ и његово
повезивање са геореференцираним просторним подацима и сервисима
У складу са Законом о утврђивању надлежности АПВ (Сл. гл. РС, 99/2009, 67/2012
– одлука УС), АПВ је обавезна да образује информациони систем за заштиту и
унапређење животне средине као део јединственог информационог система РС.
Кроз пројекат ће се сагледати могућности повезивања овог информационог
система са свим расположивим геопросторним подацима на територији АПВ. У
том циљу неопходан је и развој институционалних капацитета који ће подржати
развој информационог система.
Закон о утврђивању надлежности АПВ (Сл. Гл. РС, 99/2009, 67/2012-одлука УС)
члан 28., став 6.
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
ЈП Завод за урбанизам Војводине, Покрајински завод за заштиту природе, ЈП
„Војводинашуме“ и ЈВП „Воде Војводине“

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

АПВ

Активности на пројекту

1. Анализа постојећег стања и развој информационог система.
2. Повезивање информационог система у систем регионалне инфраструктуре
геопросторних података (изградња и одржавање регионалне инфраструктуре)
3. Развој институционалних капацитета

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

2014. – 2020.
Година

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Процена ризика

Извори финансирања
Буџет АПВ
Остали извори
1,500,000.00
2,000,000.00
1,650,000.00
2,200,000.00
1,815,000.00
2,420,000.00
1,996,500.00
2,662,000.00
2,196,000.00
2,928,000.00
2,415,500.00
3,221,000.00
2,657,000.00
3,543,000.00
14,230,000.00
18,974,000.00
33.204.000.00
алфанумеричких (корисничких) података и

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Сума:
Укупно:
1. Ефикасно повезивање
геопросторних података
2. Унапређени институционални капацитети
3. Унапређена и проширена сарадња свих партнерских институција које учествују
у пројекту
1. База геопросторних података која обједињује податке о животној средини и
геопросторне податке
2. Приступ подацима кроз ГИС апликације
Пројекат ће допринети квалитетнијој анализи података који се односе на све
тематске целине животне средине, као и квалитетнијој геопросторној анализи. То
ће дугорочно обезбедити брже и квалитетније доношење одлука у области
заштите животне средине.
Писани документ о реализацији пројекта
1. Значајније промене у приоритетима партнерских институција – ризик ће бити
ублажен интензивирањем комуникације са свим партнерима.
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Евалуација

2. Недовољна заинтересованост партнерских институција да учествују у пројекту
– ризик ће бити ублажен интензивирањем комуникације са свим партнерима.
3. Неблаговремено ажурирање просторних података од стране партнерских
институција – ризик ће бити ублажен интензивирањем комуникације са свим
партнерима.
Еx post и interim евалуација пројеката
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.7. Развој информационо-комуникационих технологија
Пројекат израде концепта и изградња географских информационих система
(ГИС) и капацитета за успостављање регионалне инфраструктуре
геопросторних података.
Успостављање географског информационог система регионалне инфраструктуре
геопросторних података, сциљем омогућавања ефективнијег прикупљања, вођења,
размене и коришђења геореференцираних просторних података и сервиса.
Анализа постојећег стања информационих система.
Израда правног оквира размене скупова геопросторних података и сервиса, као и
израда техничког оквира размене скупова геопросторних података и сервиса и
дефинисање процедура приступа и обавеза учесника у пројекту.
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, ЈП "Воде Војводине", Покрајински
завод за заштиту природе, Покрајински сектаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине и Покрајински сектаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство , ЈП ''Војводинашуме''

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Територија АП Војводине

Активности на пројекту

Анализа постојећег стања информационих система.
Израда правног оквира размене скупова геопросторних података и сервиса.
Израда техничког оквира размене скупова геопросторних података и сервиса и
дефинисање процедура приступа и обавеза учесника у пројекту.
Изградња инфраструктурних капацитета за успостављање система регионалне
инфраструктуре геопросторних података.

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

2015-2020.

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Процена ризика

Евалуација

Средства: 15.000.000,00 динара
Извор средстава: буџет АПВ, и други извори (ЕУ фондови,Републички фондови)

Годишњи извештај о оствањивању РПП АПВ
‒ Низак
‒ Средњи
‒ Висок
‒ Ex-ante евалуација,
‒ Оn-going евалуација,
‒ Interim евалуација,
‒ Mid-term евалуација
‒ Ex-post евалуација.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.7. Развој информационо-комуникационих технологија
Развој информационог система о простору АП Војводине : Регистар донетих
просторних и урбанистичких планова
прикупљање, обраду и графичку презентацију података и показатеља за
мониторинг просторног развоја АП Војводине

Прикупљање, обрада и графичка презентација података и показатеља за
мониторинг просторног развоја АП Војводине
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад,
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
и ЈП Завод за урбанизам Војводине
територија АПВ

Активности на пројекту

Ажурирање Регистра подацима пристиглим од стране општима

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

2014-2020.

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Износ средстава: 2014: 5.200.000,00 дин 2015-2020: 30.000.000,00 динара
Извор средстава: Буџет АПВ
Извесност добијања средстава

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Процена ризика

Евалуација

Годишњи извештај о оствањивању РПП АПВ
‒ Низак
‒ Средњи
‒ Висок
‒ Ex-ante евалуација,
‒ Оn-going евалуација,
‒ Interim евалуација,
‒ Mid-term евалуација
‒ Ex-post евалуација.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.7. Развој информационо-комуникационих технологија
Наставак и завршетак реконструкције, адаптације и изградње зграде
Народно позориштe -Narodno kazalište - Nepszinhaz у Суботици
Реконструкција, адаптација и изградња
Наставак и завршетак реконструкције, адаптације и изградње објекта који има
статус културног добра од великог значаја
На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања
Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист Аутономне Покрајине
Војводине'' 19/2006) и члана 17. став 1. тачка 14 Статута Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине
Инвеститор: Град Суботица; Финансијери: 1) Извршно Веће АП Војводине 80%,
2) Влада Републике Србије 10% и 3) Општина Суботица 10%

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Округ: Севернобачки; Општина: Суботица

Активности на пројекту

извођење у току; степен финансијске реализације 8,5% (процењена вредност
целокупне инвестиције према Уговору о заједничком финансирању износи
24.000.000,00 еура)

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

21 месец ( I фаза-10 месеци, II фаза - 5 месеци, III фаза - 6 месеци)

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта

Одлука број 06-318/08-15/2-1 од 04.04.2008. године: 200.000.000,00 динара;
Одлука број 06-5/09-7/3 од 10.07.2009. године: 12.457.661,00 динара; Одлука број
06-4/2010-12/1 од 28.07.2010. године: 100.000.000,00 динара;
Одлука број 06-4/2013-3 од 25.06.2013. године: 12.314.900,96 динара;
Одлука број 06-4/2013-34/7 од 18.09.2013. године: 85.000.000,00 динара
Реконструкција делова објеката у циљу санирања постојећег стања и
оспособљавања делова који су ван функције; Добијање новог употребног
простора за позоришно сценску делатност
17.000м2 новог простора који би представљао комплексни, активни и стварни
недостајући културни центар Суботице
Очување објекта од културно историјског значаја, обезбеђење рада и деловања
позоришне уметности са дубоком традицијом и коренима овог региона на
српском, хрватском и мађарском језику
Писани, уз привремене ситуације и рачуне по уговорима
Записник о примопредаји и употребна дозвола

Процена ризика

мала

Евалуација

Јавна набавка, извођење радова, употребна дозвола
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.7. Развој информационо-комуникационих технологија
Изградња објекта спортске хале у Инђији
Изградња
Објекат спортске хале само је део целине намењене спорту и рекреацији коју ће
поред спортске хале чинити и фудбалски стадион , шеталиште, бициклистичке
стазе, водене површине, мини паркови за игру деце и др. Објекат спортске ће бити
савремен и изграђен у складу са европским стандардима а пошто ће се налазити
на улазу у Инђију представљаће у будућности и симбол Инђије
На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања
Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист Аутономне Покрајине
Војводине'' 19/2006) и члана 17. став 1. тачка 14 Статута Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине
Инвеститор: ЈП Дирекција за изградњу општине Инђија,
Финансијери: 1. Општина Инђија и ЈП Дирекција за изградњу општине Инђија 2.
Фонд за капитална улагања АПВ (Пројекат подржан Закључком Владе којим су
утврђени пројекти чија је реализација у функцији подстицања грађевинске
индустрије Републике Србије)
Сремски округ; Општина Инђија
извођење у току; степен финансијске реализације 44%
14 месеци ( I фаза - 8 месеци, II фаза - 3 месеца, завршетак I фазе - 3 месеца)
Одлука број 06-5/09-7/3 од 10.07.2009. године: 120.000.000,00 динара; Одлука број
06-4/2010-12/2 од 16.07.2010. године: 100.000.000,00 динара;
Одлука број 06-4/2010-12/6 од 28.07.2010. године и измена одлуке број 0617/2011-13/6 од 17.01.2011.: 381.584.303,70 динара
Одлука број 06-5/2012-18/2 од 04.04.2012. године: 300.000.000,00 динара;
Изградња савремене спортске хале у складу са европским стандардима
8046 м2
Могућност да се велики број младих, спортиста и рекреативаца бави спортом у
адекватном простору
Писани, уз привремене ситуације по уговорима
Записник о примопредаји и употребна дозвола

Процена ризика

мала

Евалуација

Јавна набавка, извођење радова, употребна дозвола
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта
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2.7. Развој информационо-комуникационих технологија
Пројектовање и изградња спортске хале у Сенти
Изградња
Израда пројектно-техничке документације за изградњу спортске хале у Сенти и
извођење радова на изградњи спортске хале
На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања
Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист Аутономне Покрајине
Војводине'' 19/2006) и члана 17. став . тачка 14. Статута Фонда за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине
Инвеститор: Општина Сента, Финансијер: Фонд за капитална улагања АПВ
(Пројекат подржан Закључком Владе којим су утврђени пројекти чија је
реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије)
Севернобанатски округ, Општина Сента
Извођење у току, финансијска реализација 86%
19 месеци ( I фаза - 7 месеци, II фаза - 5 месеци, III фаза - 7 фаза)
Одлукa бр. 06-3/07-8/1-2 од 03.09.2007.: 10.000.000,00 динара, Одлукa бр. 06318/08-15/2-1 од 04.04.2008. и изменa одлуке бр. 06-3895/08-2/7 од
11.03.2008: 61.000.000,00 динара, Одлукa бр. 06-17/2011-15/1 од 28.03.2011.:
442.607.852,78 динара, Одлукa бр. 06-5/2012-18/2 од 04.04.2012.:
122.299.546,62 динара, Одлукa бр. 06-5/2012-18/5 од 24.04.2012.: 10.000.000,00
динара
Стварање адекватног простора за тренирање, као и за одржавање културних
манифестација
5194 м2 новог простора за различите активности
Унапређење спортског и културног живота у Сенти
Писани извештаји уз привремене ситуације и рачуне - по уговору
Записник о примопредаји, Употребна дозвола

Процена ризика

Мала

Евалуација

Јавна набавка, Извођење радова, Употребна дозвола
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Мера

2.8 Унапређење и управљање животном средином

Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

Биомониторинг ретких и угрожених биљних и животињских врста и
њихових станишта у АП Војводини
Праћење стања ретких и угрожених биљних и животињских врста и њихових
станишта и сагледавање трендова њихових промена у функцији очувања ових
врста и адекватног и правовременог реаговања у случају негативних појава, затим
унапређење знања и информација о бројности и просторном распореду праћених
врста што ће послужити за успостављање мреже НАТУРА 2000.
Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој од 2002.
године финансијски подржава пројекат Биомониторинг ретких и угрожених
биљних и животињских врста и њихових заједница у АПВ.
Биомониторинг представља организовани систем праћења биолошких промена у
времену и простору. Односи се на дугорочно или периодично праћење и процену
биолошких и осталих еколошких промена (параметара), коришћењем одређене
методологије. Уобичајено је да се биолошки диверзитет разматра на нивоу гена,
врста и екосистема, при чему у пракси диверзитет врста има кључни значај за
вредновање диверзитета и на осталим нивоима. У оквиру Панонског
биогеографског региона, у складу са Annex I Directive 92/43 EEC (Habitat
Directive), приоритетни типови станишта су панонске лесне степске ливаде,
панонске слане степе и слане мочваре, панонске дине, које су још увек
заступљене код нас. Биомониторингом у Војводини, обухваћени су: заштићена
подручја од националног и међународног значаја, осетљива станишта која су
приоритет заштите (влажна, степска, пешчарска, слатинска, нека шумска), ретке и
угрожене врсте биљног и животињског света од националног и међународног
значаја, реликтне и ендемичне врсте и њихове заједнице као и строго заштићене и
заштићене врсте. Такође, мониторинг угрожених врста ван заштићених подручја,
у оквиру ареала врста доприноси успостављању Еколошке мреже и издвајању
приоритетних станишта за заштиту по НАТУРА 2000, чиме ће се подићи ниво
заштите врста и станишта и смањити губитак биодиверзитетских вредности.
Покрајински секреатријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине
Покрајински секреатријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине
АП Војводина
1.Спровођење процедуре јавне набавке мале вредности, 2.Одабир најповољнијег
понуђача, 3. Снимање почетног (нултог) стања; 4. Прикупљање и обрада података
о стању природних вредности (ретким и угроженим биљним и животињским
врстама и њиховим стаништима); 5. Праћење промена и поређење са претходним
стањем; 6. Процена биолошких и осталих еколошких промена; 7. Формирање
нове базе података о стању ретких и угрожених биљних и животињских врста и
њихових станишта у АПВ
3 годинe
Година

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Извори финансирања (дин)
Буџет АПВ

Остали извори

2015

550,000.00

220,000.00

2016

605,000.00

242,000.00

2017

665,500.00

266,200.00
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Сума:
Укупно:

1,820,500.00

728,200.00

2.548.700,00 динара

Извор средстава: буџетска средства АПВ и други извори
Извесност добијања средстава:
Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата
Индикатори ефеката

Унапређење праћења стања ретких и угрожених врста и њихових станишта; 2.
Унапређење биодиверзитета; 3. Повећање бројности ретких и угрожених биљних
и животињских врста; 4. Повратак несталих врста; 5. Ревитализована и санирана
станишта ретких и угрожених врста; 6. Брже реаговање на негативне појаве
1. тренд распрострањености ретких и угрожених биљних и животињских врста;
2. број несталих врста; 3. повећање површине станишта ретких и угрожених
биљних и животињских врста; 4. проценат ревитализованих природних станишта
1. смањење броја несталих врста; 2. смањење површине нарушених екосистема; 3.
повећање броја ревитализованих станишта

Писани документ о реализацији
пројекта

Периодично извештавање о степену реализације пројекта

Процена ризика

Недовољна финансијска средства

Евалуација

Ex - ante, interim, Ex - post
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Мера

2.8 Унапређење и управљање животном средином

Назив програма/пројекта

За чистије и зеленије школе АП Војводине

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта

Унапређивање рада у области заштите животне средине у свим васпитнообразовним установама на територији АП Војводине, а кроз развој одговорности
деце, младих и одраслих за коришћење природних и културних потенцијала
средине у којој живе, развој оних знања и компетенција које ће их научити да воде
бригу о животној средини и њеном потенцијалу.
Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој покренуо
је, у сарадњи са Америчком фондацијом за развој (ADF), 2003. године Пројекат
“ЗА ЧИСТИЈУ И ЗЕЛЕНИЈУ ВОЈВОДИНУ”. Током година уочена је посебна
потреба вршења едукације и подизање свести деце и запослених у васпитнообразовним установама те је установљена сарадња са Покрајинским
секретаријатом за образовање, управу и националне заједнице.Пројекат под
називом "ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ ВОЈВОДИНЕ" наставио је да
постоји од 2009. године и од тада у пројекту су учествовале 285 васпитнообразовних установа што је готово половина васпитно-образовних установа на
територији АП Војводине.Свака васпитно-образовна установа заједно са
представницима месних заједницама, комуналним предузећима и удружењима,
прави план заједничких активности за реализацију пројекта у установама/школама
и одабраним јавним местима (едукативне и креативне радионице, озелењавање
школских дворишта, прикупљање пластичне и лимене амбалаже, уређење еко
кутака, зидних еколошких новина и др.). Закључно са школском 2012/2013.
годином, у сарадњи са бројним партнерима и донаторима, додељено је укупно 112
награда.
Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању
и вапитању, Закон о средњем образовању и васпитању.
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице
и Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Све васпитно- образовне установе на територији АП Војводине

Активности на пројекту

1.Расписивање конкурса, 2.Прикупљање пријава, 3. Праћење спровеђења
планираних активности у школама, 4. Сусрети и размена примера добре праксе,
5.Анализа завршних извештаја, 6.Свечана додела награда и признања, 7. Медијска
пропраћеност Пројекта

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

трајно
Година

Извори финансирања
Буџет АПВ

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Остали извори

2014

980,000.00

100,000.00

2015

1,078,000.00

110,000.00

2016

1,185,800.00

121,000.00

2017

1,304,380.00

133,100.00

2018

1,434,818.00

146,410.00

2019

1,578,299.00

161,051.00

2020

1,736,130.00

177,156.10
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Сума:
Укупно:

9.297.427,00 дин.

948.717,00 дин.

10.246.144,00 динара

Извор средстава: буџетска средства АПВ и други извори
Извесност добијања средстава:
Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Повећање еколошке свести деце, њихових родитеља, просветних радника и шире
локалне заједнице, сарадња са све већим бројем удружења, покрета, приватних
лица и појединаца на решавању локалних проблема у области заштите животне
средине
Повећан број пријављених школа, повећан број учесника из приватног сектора,
повећање зелених површина у околини школе, број контејнера за рециклажу, број
одржаних едукативних радионица и семинара

Индикатори ефеката

Еколошки избалансирана локална средина, задовољно становништво

Писани документ о реализацији
пројекта

Медијска пропраћеност свих активности, извештај о раду Комисије за доделу
награда, брошура и други штампани материјали
1. незаинтересованост васпитно-образовних установа за учешће у пројекту, 2.
незаинтересованост представника локалних самоуправа, 3. мали одзив приватног
сектора

Процена ризика
Евалуација

На годишњем нивоу током трајања пројекта
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Мера

2.8 Унапређење и управљање животном средином

Назив програма/пројекта

Очување и унапређење стања заштићених подручја АП Војводине

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта

Заштитa, очувањe и унапређењe богатог природног наслеђа Војводине кроз
мултидисциплинарани приступ и сарадњу свих заинтересованих субјеката на
националном и међународном нивоу.
На територији АП Војводине се налази особена и богата природна баштина са
непроцењиво вредним екосистемским, специјским и генетским диверзитетом
(површине од преко 128.208 хектара или 5,96% од укупне површине, постоји
преко 200 заштићених подручја различитих категорија, као и преко 300 врста
биљног и животињског света, које су проглашене за природне реткости. Чак
осам посебно вредних влажних станишта у Војводини проглашено је за
Рамсарска подручја, 17 представља међународно значајна подручја за птицеIBA, 29 међународно значајна подручја за биљке-IPA и 4 међународно значајна
подручја за дневне лептире-PBA).
Посебна пажња посвећује се активностима на заштити, очувању и унапређењу
ретких и угрожених, ендемичних и реликтних врста као и осетљивих екосистема
по којима којима је Војводина препознатљива, као што су влажна станишта,
аутохтоне шуме, слатине, степе и пешчаре. На пословима заштите природних
вредности Војводине, посебно биодиверзитета и природних добара од изузетног
националног и међународног значаја, неопходно је укључити све расположиве
потенцијале, од државних до невладиних организација и локалних заједница уз
сарадњу међународних фондација и експерата. Подизање јавне свести локалног
становништва и корисника простора, представља приоритетну активност у
заштити природе.
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, Покрајински завод за заштиту природе.
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, Покрајински завод за заштиту природе и Управљачи заштићених
подручја

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

АП Војводина

Активности на пројекту

Приоритетне
активности
су очување,
санација
и
ревитализација
осетљивих/фрагилних екосистема, посебно влажних и барских станишта,
специфичних заслањених терена-слатина, степа, пешчара, као и заштита
шумских подручја у овом региону. Посебна пажња ће се посветити унапређењу
рада чуварске службе у заштићеним подручјима, укључивање невладиних
организација и локалних заједница на пословима заштите природе као и јачање
свести локалног становништва као корисника заштићених подручја. Под
специфичне активности обухватиће развој екотуризма у заштиченим
подручјима, јачање међународне сарадње са прекограничним заштићеним
подручјима као и промоција и презентација природне баштине АП Војводине.

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

3 године
Година

Извори финансирања
Буџет АПВ

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Остали извори

2015

24,200,000.00

9,680,000.00

2016

26,620,000.00

10,648,000.00

2017

29,282,000.00

11,712,800.00

Сума:

80,102,000.00

32,040,800.00

Укупно:

112,142,800.00
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Извор средстава: буџетска средства АПВ и други извори
Извесност добијања средстава:
Очекивани резултати
програма/пројекта

Очување и унапређење стања заштићених подручја, повећање еколошке свести
јавности и шире локалне заједнице као и сарадња са све већим бројем удружења
у области заштите природе баштине.
- проценат укупне површине заштићених подручја у АП Војводини
- бројност заштићених подручја

Индикатори резултата

- реализовани пројекти, посебно прекограничних пројеката
- екотуристички садржакжји
- бројност посетилаца
- повећан број заштићених подручја у АП Војводини

Индикатори ефеката

- повечане површине стављене под заштиту
- унапређена заштита и промоција природних вредности,
- повећана бројнот посетилаца

Писани документ о реализацији
пројекта

Извештај о реализацији пројекта и медијска пропраћеност свих активности

Процена ризика

- недовољна финансијска средства

Евалуација

На годишњем нивоу током трајања пројекта,
- Ex - ante, interim, Ex - post
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2.8 Унапређење и управљање животном средином
Еколошки квиз за децу ,,Зелено волим те зелено"
Циљ пројекта је едукација школске деце, афирмисања личне одговорности, као и
постицању личног доприноса у акривностима везаних за екологију- са посебним
освртом на заштити животне средине.
Еколошки квиз под називом “ ЗЕЛЕНО, ВОЛИМ ТЕ ЗЕЛЕНО “, ( квиз такмичења
),у којем учествују ученици 48 основних школа са подручја Војводине, а намењен
је деци основних школа, као и ширем грађанству. Пројекат обухвата 16 емисија
до 45 минута
/
Power Media Production D.O.O, Кеј Жртава Рације 2 Нови Сад
Територија Аутономне Покрајине Војводине
Писање и штампање брошуре за ОШ које ће се такмичити, предлог синопсиса за
цео квиз, писање питања, програмирање, израда шпице , џингова , и анимација ,
израда виузуелног идентитета квиза, снимање и монтажа школа учесника,
снимање заштићених биљних и животињских врста по Војводини, монтажа свих
прилога по емисијама око 200 прилога, скупљање и одабир архивског , штампање
мајица и реквизита за учеснике), снимање 16 емисија квиза у трајању до 45
минута, монтажа поменутих емисија, идеја и монтажа рекламних спотова ,
расписивање конкурса за најбоље песме о природи, ( 12 песама ), компоновање,
снимање плеy- беца у студију , израда матрица за снимање у студију , одабир соло
извођача, сарадња са стручним сарадницима за квиз, писање џинглова за поједине
игре
Фаза 1. ЈУН- припрема квиза и организовање снимања. ЈУН-ЈУЛИ - Писање и
штампање брошуре за школе;
Фаза 2. Јул-август- СНИМАЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА У
ВОЈВОДИНИ, Јун – Јули Расписивање конкурска за песме, Август-Идејно решење
сценографије, Септембар-новембар- слање брошура по школама, консултације и
одабир екипа, Снимање прилога о школама
Фаза 3. Децембар–израда питања, монтажа прилога за сва питања у квизу,
децембар 2014 –фебруар 2015 -ПИСАЊЕ КОМПЛЕТНИХ СЦЕНАРИЈА, март
2015– снимање квиза, монтажа и постпродукција квиза- април 2015- јуни 2015,
почетак емитовања квиза - септембар-децембар-2015.
Фаза 1 потребна средства су 3.000.000.РСД
Фаза 2 потребна средства су 3.000.000.РСД
Фаза 3 потребна средства су 4.500.000.РСД
Укупна потребна средства за пројекат су 10.500.000 динара - ЕУ и остали извори

Циљ овог пројекта, је да се деца заинтересују, пре свега за сопствену будућност,
јер избор еколошке опције значи директно утицај на еколошку сцену у сопственом
окружењу, а тиме и на стварање услова за бољу будућност. Као и подстицање
учесника из циљне групе овог пројекта, да се заинтересују за чланство и рад у
многим еколошким организацијама. Још један од циљева пројекта је и подизање
свести становништва о важности очувања природе која нас окружује, са циљем
промене њиховог понашања ка еколошки прихватљивим. Такође, желимо да
целокупну јавност упознамо са проблемима и последицама њиховог не решавања.
16 емисија од по 45 минута. Снимање РК-са 6 камера у студиу РТВ са
умонтираним прилозима и питањима.
Едукација циљних група
16 телевизијских емисија по 45 минута на РТВ

201

реализацији пројекта
Процена ризика
Евалуација
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Мера

2.8 Унапређење и управљање животном средином

Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Локална мрежа аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха у
АПВ– одржавање и оптимизација мреже и валидација резултата мерења
Циљ пројекта је одржавање
и оптимизација локалне мреже аутоматског
мониторинга за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у АПВ којом управља
Секретаријат, као и валидација резултата мерења
У циљу управљања квалитетом ваздуха, у 2008.г. успостављена је локална мрежа
аутоматског мониторинга за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у АПВ.
Мрежу чини 7 аутоматских станица и централни систем за обраду података
(Суботица, Зрењанин, Сомбор, Нови Сад-Шангај, Кикинда, Обедска бара,
Делиблатска пешчара), а координацију свих активности врши Секретаријат.
Послове праћења квалитета ваздуха у локалној мрежи треба да врши овлашћено
правно лице, које врши обраду и валидацију поадатака и тумачење резултата. У
циљу обезбеђивања пројектоване функционалности и испуњавања захтева у погледу
квалитета података за оцењивање квалитета ваздуха, неопходно је обезбедити
одржавање мерних места, мерних инструмената са пратећом опремом и опреме за
праћење и пренос података. Такође је неопходно извршити оптимизацију ове мреже
у смислу праћења додатних параметара и релокације постојећих мерних станица.
Члан 9. и 15. Закона о заштити ваздуха (Сл. гл. РС 75/2009, 10/2013)

Надлежности

Члан 5. Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС
11/2010, 75/2010)
Надлежни орган: Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине

Носиоци пројекта

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

АП Војводина

Активности на пројекту

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

1.

Праћење рада локалне мреже, извештавање и координација свих активности

2.

Одржавање и сервисирање мреже

3.

Валидација резултата мерења

4.
Допунско опремање мреже (набавка мерних уређаја-, монитора за приказ
резултата на свим мерним местима и система видео-надзора)
5.
Премештање постојећих аутоматских станица на друге локације (станица у
Сомбору на локацију Суботица и станице у Зрењанину на другу локацију у
Зрењанину)
6.
Припрема техничке документације и спровођење јавне набавке за редовно
одржавање и сервисирање мреже, валидацију резултата мерења, допунско опремање
и релоцирање постојећих аутоматских станица
2014-2020. година
Износ средстава:
Година

Извори финансирања
Буџет АПВ

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Остали извори

2014

11,795,000.00

74,920,000

2015

12,980,000.00

82,400,000

2016

14,272,000.00

90,650,000

2017

15,700,000.00

99,720,000

2018

17,270,000.00

109,690,000
203

2019

18,996,000.00

120,660,000

2020

20,896,000.00

132,730,000

Сума:

111,909,000.00

710,770,000.00

Укупно:

822.679.000,00 динара

Извор средстава:
· буџетска средства АПВ
· други извори (ЕУ фондови…)
Извесност добијања средстава:
Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

· Испуњени законски захтеви за квалитет података (расположивост и валидност
података)
· Оптимизирана мрежа аутоматског мониторинга у смислу обухвата параметара и
локације мерних места
· Репрезентативна локална мрежа аутоматског мониторинга усклађена са ЕUаcquis-ом и законском регулативом РС)
· База података са резултатима из локалне мреже аутоматског мониторинга у АПВ
· Извештаји о квалитету амбијенталног ваздуха на територији АПВ

Индикатори ефеката

Пројекат ће дугорочно имати позитиван ефекат на имплементацију ЕU-acquis-а и
јачање административних капацитета у управљању квалитетом ваздуха. Резултати
мерења биће основа за извештавање републичких органа и према Европској
агенцији за заштиту животне средине.

Писани документ о
реализацији пројекта

Наративни и финансијски извештаји након реализације сваке фазе пројекта.
Недостатак финансијских средстава
Политичка и економска нестабилност

Процена ризика

Неуспеле тендерске процедуре узроковане екстерним факторима (недовољан број
понуђача, некомпетентност понуђача…)
Непоштовање уговора од стране извођача радова

Евалуација

Ex-post и interim евалуација

204

Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.8 Унапређење и управљање животном средином
Mониторинг алергеног полена у ваздуху на територији АП Војводине
Аерополен битан узрочник алергијских реакција током последњих 50 година и
резултати мониторинга аерополена омогућавају проучавање, превенцију,
дијагностиковање па и лечење поленских алергија осим у медицини резултати
мониторинга аерополена нашли су примену и у области пољопривреде, јер могу да
се користе за праћење протока гена генетски модификованих усева али и за
прогнозирање продукције анемофилних пољопривредних култура.
Аеропалинолошка мерења подразумевају квалитативно и квантитативно одређивање
присутног полена у ваздуху. ИПА пројектом "Подршка животној средини без
алергена", 2011.године обезбеђена су 5 мерних инструмената за хватање полена у
ваздуху. Овим пројектом предвиђа се наставак мерења полена на ових 5 станица у
наредним 6 година на следећим ликалитетима: Сомбор, Зрењанин, Врбас, Кикинда и
Сремска Митровица. Свака станица има радијус 100 км у пречнику, тако да је са
ових 5 мерних станица покривена територија АП Војводине. Након узимања узорка
и детерминисања аерополена, резултати ће бити објављени на сајту Секретаријата.
према члану 6. став 1. тачка 2. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“,
бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр.), заштиту и очување природе, у оквиру својих
овлашћења, обезбеђује Аутономна Покрајина
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
Радијусом од 100 км у пречнику, 5 мерних станица покрива целокупну територију
АП Војводине

Активности на пројекту

Неопходно је на време извршити јавну набавку услуге мерења аероплена на 5
мерних станица. Сакупљање узорака обавља се помоћу аутоматских „клопки“ за
полен који су обично смештени на крову неких од виших зграда. Узоркивач усисава
ваздух кроз отвор апарата који је увек окренут у правцу ветра. Ситне честице се
лепе за пластичну траку која је причвршћена за бубањ са сатним механизмом.
Бубањ направи један круг у седам дана. Траке са залепљеним честицама се скидају
са бубња, режу се на сегменте које одговарају временском раздобљу од 24 сата.
Израђују се препарати који се квалитативно и квантативно анализирају помоћу
микроскопа и детерминишу помоћу кључа за детерминацију. Резултати се приказују
као број поленових зрна по м3 ваздуха у току 24 сата.

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

6 годинa- 7 месеци годишње

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта
Процена ризика
Евалуација

2.000.000.00 -3.000.000.00 динара годишње
Буџет АПВ 2014 - 2.000.000,00, 2015 - 2.200.000,00, 2016 - 2.420.000,00, 2017 2.642.000,00
Резултати мониторинга аерополена који се објаве представљају драгоцену помоћ
лекарима и пацијентима, јер им дају оријентацију за спровођење терапије и
самопомоћи
Резултати мерења аерополена у ваздуху се приказују у форми текстуалних
извештаја, алергијских семафора и календара полена
Смањује се број особа који се сензибилишу на аерополен, број особа са
симптомима алергијских реакција и интезитет симптома алергијских реакција.
Перидични и коначни извештаји Влади АПВ
Информација ка Влади
механички квар мерних станица,
незаинтересованост понуђача за учешће на тендерима , недовољно познавање
понуђача о тендерској процедури
наративни и финансијски извештаји Влади АПВ
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Мера

2.8 Унапређење и управљање животном средином

Назив програма/пројекта

Мониторинг квалитета животне средине у АПВ

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Циљ пројекта је обезбеђивање континуалне контроле и праћења стања животне
средине – мониторинга - на територији АПВ.
Мониторинг ће се вршити систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем
индикатора стања и загађења животне средине и обухватиће праћење природних
фактора, односно промена стања и карактеристика животне средине, и то:
земљишта, површинских вода, нејонизујућег зрачења и буке.
1.
Мониторинг квалитета земљишта спроводиће се на одабраним
локацијама непољопривредног земљишта на којима су испољени процеси
деградације и деструкције, односно у близини индустријских и других активности
које угрожавају квалитет земљишта на територији АПВ (уз магистралне,
регионалне и локалне саобраћајнице, у близини одлагалишта отпада, депонија
нафтне исплаке...). Систематско праћење квалитета земљишта обухватиће опасне и
штетне материје дефинисане законском регулативом..
2.
Мониторинг квалитета површинских вода реализоваће се на одабраним
профилима, као допуна годишњем програму мониторинга статуса вода у РС и
обухватиће спровођење испитивања присуства специфичних загађујућих материја,
приоритетних и приоритетних хазардних супстанци, у води и седименту одабраних
речних и каналских профила, као и у заштићеним природним добрима, а у складу
законском регулативом у области контроле квалитета вода.
3.
Систематско испитивање нивоа нејонизујућег зрачења у животној
средини убухватиће испитивања у нискофреквентном (трансформаторске станице,
подземни и надземни далеководи) и високофреквентном подручју (радио базне
станице мобилне телефоније и телекомуникациони предајници радиорелејних
система). Испитивања ће се вршити у зонама повећане осетљивости, у 13 насељених
места, складу са законском регулативом.
4.
Мониторинг буке вршиће се систематским мерењем, оцењивањем или
прорачуном индикатора буке у циљу обезбеђивања података за израду стратешких
карата и акционих планова заштите од буке (у агломерацијама са више од 100.000
становника, на главним путевима са просечним годишњим протоком саобраћаја
већим од 3.000.000 возила, као и на пругама са просечним годишњим протоком
саобраћаја већим од 30.000 возова).
Резултати мониторинга биће саставни део информационог система АПВ у области
животне средине.
Закон о заштити животне средине (Сл.гл. РС бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др.
закон и 43/2011 – одлука УС), члан 69;
Закон о заштити од нејонизујућег зрачења (Сл. гл. РС 36/2009), члан 5;

Надлежности

Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. Гласник РС“ бр.36/2009 и
88/2010), члан 7;
Закон о утврђивању надлежности АПВ (Сл. гл. РС, 99/2009, 67/2012-одлука УС),
члан 25;
Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за
оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих
програма (Службени гласник РС, 88/2010), члан 5;

Носиоци пројекта

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

сви окрузи АП Војводине

Активности на пројекту

1. Припрема Програма мониторинга животне средине на територији АПВ; 2.
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Припрема тендерске документације и спровођење јавне набавке за реализацију
програма мониторинга,; 3. Спровођење мониторинга; 4. Израда извештаја о
реализацији мониторинга.
Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

2014-2020
Година

Извори финансирања
Буџет АПВ

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Остали извори

2014

5,540,000.00

15,000,000.00

2015

6,094,000.00

16,500,000.00

2016

6,703,400.00

18,150,000.00

2017

7,373,740.00

19,965,000.00

2018

8,111,114.00

21,961,500.00

2019

8,922,225.00

24,157,650.00

2020

9,814,447.00

26,573,415.00

Сума:

52.558.926,00 дин.

142.307.565,00 дин.

Укупно:

194.866.491,00 динара

Извор средстава: буџетска средства АПВ и ЕУ фондови
Извесност добијања средстава:

Очекивани резултати
програма/пројекта

1.
Утврђено стање дефинисаних елемената животне средине у АПВ (бука,
површинске воде, амбијентални ваздух, нејонизујуће зрачење, земљиште)
2. Идентификовани угрожени локалитети са аспекта квалитета појединих елемена
таживотне средине (бука, површинске воде, амбијентални ваздух, нејонизујуће
зрачење, земљиште)
3.

Обезбеђене подлоге за развој информационог система животне средине у АПВ.
1.

Индикатори резултата

2. База података која садржи резултате мерења за све елементе животне
средине;
3.

Индикатори ефеката

Писани документ о
реализацији пројекта

Извештај о стању животне средине у АПВ;

Web презентација резултата мониторинга.

Пројекат ће дугорочно омогућити позитиван ефекат на имплементацију EU acquis-a
у области животне средине. То се пре свега односи на поуздану и компарабилну
оцену квалитета животне средине у складу са EU acquis-ом, као и на квалитетнију
размену података са Европском агенцијом за заштиту животне средине . Подаци
добијени мониторингом биће основа за развој информационог система у области
животне средине у АПВ, као и за предузимање мера у спречавању и минимизирању
негативних ефеката на здравље људи и животну средину.
Припремљени наративни и финансијски извештаји након реализације сваке фазе
пројекта.
· Политичка и економска нестабилност;

Процена ризика

· Неуспеле тендерске процедуре узроковане екстерним факторима (недовољан број
понуђача, некомпетентност понуђача...);
· Непоштовање уговора од стране извођача услуга;
· Флуктације девизног курса.

Евалуација

Ex-post и interim евалуација
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Мера

2.8 Унапређење и управљање животном средином

Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Активности удружења грађана који ће промовисати заштиту животне средине
и конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и
унапређења биодиверзитета, као и програме едукације и подизања свести
јавности на територији АП Војводине.
Унапређење сарадње кроз већ постојећи дијалог, с циљем да се мрежа еколошких
удружења равномерно територијално развија и активно укључи у креирање
политике заштите животне средине и одрживог развоја АП Војводине.
Покрајински секретаријат посебну пажњу посвећује конкретним пројектним
активностима који се односе на заштиту и унпређење стања животне средине и то
кроз:
- засађивање ваншумског зеленила, неге и чување садница
- чишћење и уклањање отпада
- уређење зелених површина

Кратак опис пројекта

- промоција природних вредности, заштићених и строго заштићених врста као и
њихових станишта.
Покрајински секретаријат ће и у будућности у складу са својим надлежностима
наставити сарадњу са еколошким удружењима, подржавати јачање капацитета и
учешћа јавности у доношењу локалних еколошких акционих програма, који су у
функцији заштите и унапређења стања животне средине АП Војводине, на добробит
природе и човека. Такође, наставиће тренд подизања еколошке свести јавности кроз
правовремено и објективно информисање о актуелним дешавањима у области
екологије, промовисаће заштиту животне средине и заштићених подручја, али и
указивати на проблеме у овој области са којима се свакодневно сусрећемо и потреби
да се они реше.

Надлежности

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

Носиоци пројекта

Удружења грађана и Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

АП Војводина

Активности на пројекту

1. Расписивање конкурса, 2. Прикупљање пријава, 3. Праћење спровеђења
планираних активности 4. Сусрети и размена примера добре праксе, 5. Анализа
завршних извештаја, 6. Медијска промоција

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

3 године
Година

Извори финансирања
Буџет АПВ

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Остали извори

2015

3,300,000.00

6,000,000.00

2016

3,630,000.00

6,600,000.00

2017

3,993,000.00

7,200,000.00

Сума:

10.923.000,00дин.

Укупно:

19.800,00 дин.
30.723.000,00 динара

Извор средстава: буџетска средства АПВ и други извори
Извесност добијања средстава:
Очекивани резултати
програма/пројекта

Повећање еколошке свести јавности, сарадња са све већим бројем удружења на
решавању локалних проблема у области заштите животне средине и равномерно
територијално развијена мрежа еколошких удружења активно укључених у
креирање политике заштите животне средине и одрживог развоја АП Војводине.
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Писани документ о
реализацији пројекта

Повећан број удружења грађана, број и капацитет организација, релевантности и
препознатљивости у локалној заједници, транспарентности рада, реализовани
пројекти и медијска промоција.
Еколошки избалансирана локална средина и повећана свест јавности о заштити
животне средине
Медијска пропраћеност свих активности, извештај о раду Комисије за спровођење
јавног конкурса

Процена ризика

незаинтересованост удружења грађана, недовољна финансијска средства

Евалуација

На годишњем нивоу током трајања пројекта

Индикатори резултата
Индикатори ефеката
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Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД У ОЧУВАНОЈ ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
2.8 Мера Унапређење и управљање животном средином
Заштита и унапређење природних подручја од међународног значаја
Спровођење активности на очувању и унапређивању еколошког стања природних и
полуприродних станишта са посебним аспектом на станишта ретких и угрожених
биљних и животињских врста, развој едукативних, рекреативних промотивних
програма, као и повезивање интереса локалних заједница са принципима одрживог
коришћења природних ресурса.

Кратак опис пројекта

Пројекат се реализује на подручјима која су проглашена на основу међународних
конвенција, уговора и пројеката и представљају природна подручја од
међународног значаја. Таква подручја су међународно значајна влажна подручјаРамсарска подручја (Рамсарска конвенција), подручја од међународног значаја за
птице-IBA подручја (пројекат BirdLife International), међународно значајна
ботаничка станишта-IPA подручја (пројекат Plantlife International), одабрана
подручја за дневне лептире-PBA подручја (Butterfly Conservation Europe), као и
еколошка мрежа подручја од посебне важности за врсте и типове станишта-Емералд
подручја (Бернска конвенција). Површине многих од тих подручја се поклапа са
подручјима под националном заштитом па се пројекат пре свега односи на делове,
које нису заштићене националним прописима. Ту спадају многи водотоци, ритови,
мочваре, баре, тршћаци, влажне ливаде, старе шуме, пешчаре, пашњаци и слатине.
Ове површине имају непроцењиву и вишеструку функцију, као што су: одржавање
биолошке разноврсности, извор природних ресурса, заштита од поплава,
производња органске, здраве хране, одржавање и унапређивање генетског фонда
аутохтоних раса животиња, потенцијална места за развој еко- и руралног туризма,
итд. Из разлога да се налазе ван заштићених подручја, а услед непоштовања
међународних регулатива, често буду угрожена, нарушена и уништена услед
ненаменског и неодрживог коришћења.

Надлежности

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

Носиоци пројекта

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
Покрајински завод за заштиту природе, управљачи заштићених подручја, еколошке
невладине организације

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

АП Војводина

Активности на пројекту

Активности на пројекту се пре свега односе на спровођењу активних мера на
санацији и ревитализацији природних и плоуприродних станишта, радови на
унапређивању и одржавању одговарајућег водног режима, одрживо коришћење
природних ресурса, уклањање алохтоних инвазивних врста биљака, кошење и
чишћење обраслих травних станишта, садња и нега аутохтоних врста дрвећа,
екстензивна пољопривредна производња и сточарство, примена агроеколошких
мера приликом обраде земљишта, праћење стања и заштита ретких и угрожених
врста биљака и животиња, освешћивање корисника простора и њихово укључивање
у активности заштите природе, организовање предавања, састанака, часова у
природи у локалним срединама, промоција и популаризација природних вредности
преко медија, израда, штампање и дистрибуција едукативних и промотивних
материјала, итд. Такође ће се акценат стављати на израду студија и проглашење
нових подручја у складу са међународним прописима и критеријумима.

Трајање пројекта

Пројекат се континуирано спроводи по сезонској динамици током целе годинe.
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(према фазама, у месецима)
Година

Извори финансирања (дин.)
Средства ЕУ и остали извори

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

2014

10,000,000.00

2015

11,000,000.00

2016

12,100,000.00

2017

13,310,000.00

Сума:

46,410,000.00

Извор средстава: Средства ЕУ и остали извори
Извесност добијања средстава:

Очекивани резултати
програма/пројекта

Унапређивање еколошког стања природних и полуприродних станишта, повећање
површина под међународном заштитом, развој биолошке разноврсности,
унапређени услови за заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним,
руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса и очуване,
здраве животне средине, повећан тренд посећивања природних подручја од стране
посетилаца и развијен програм еко-туристичке понуде, развијена органска
производња и производње здравствено безбедне хране.

Индикатори резултата

Повећање површина у процентима природних површина у односу на полуприродне,
број нових и процентуално повећање површина подручја од међународног значаја,
тренд распрострањености ретких и угрожених биљних и животињских врста, број
посетилаца природних подручја, број реализованих међународних пројеката, број
организованих програма едукације, промоције и популаризације, број штампаног
материјала, повећан пласман органске производње здравствено безбедне хране, итд.

Индикатори ефеката

Квалитетна животна средина, квалитетни живот у локалним срединама, одрживо
коришћење природних ресурса, избалансиран однос корисника простора и природе

Писани документ о реализацији
пројекта

Годишњи извештаји пројеката управљача заштићених подручја и невладиних
организација, студије и елаборати о новим подручјима, други штампани материјали,
итд.

Процена ризика

1. незаинтересованост локалних самоуправа и становништва, 2. незаинтересованост
пољопривредника за предузимање агроеколошких мера, 3. Проналажење извора
финансирања

Евалуација

На годишњем нивоу током трајања пројекта
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Приоритет
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Мера

2.8 Мера Унапређење и управљање животном средином

Назив програма/пројекта

Изградња регионалне санитарне депоније у Инђији
Основни циљ:
1.
систем

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Изградити регионалну депонију са пратећим објектима и тиме побољшати

управљања отпадом у региону Срема (одлагати отпад на адекватан начин, смањити
опасност од депонованог отпада, поновно користити отпад – рециклажа, одрживо
управљање отпадом)
Специфични циљеви:
2. Побољшати сигурност грађана у смислу спречавања настанка и ширења заразних
болести и спречавања негативног утицаја отпада на здравље људи - заштита здравља
људи;
3. Заштитити и унапредити квалитет живота (спречити негативне утицаје на квалитет
ваздуха, воде и земљишта, онемогућити експлозије депонијских гасова, спречити
негативне
утицаје на квалитет и хигијенску исправност воде за пиће, очувати пољопривредно
земљиште, екосистем, биолошку разноврсност, квалитетне површине за рекреацију и
туризам и слично);
4.Заштитити изворишта питке воде;
5. Подићи и ојачати ниво еколошке свести становништва.
• Главним пројектом је предвиђено да се тело депоније састоји од 12 касета за
депоновање,
а да се изградња врши у 6 фаза где би се у свакој фази изградило по две касете. У
оквиру
изградње прве фазе регионалне депоније биће изграђене две касете које се простиру на
4ha, манипулативно сервисни плато, постројење за пречишћавање отпадних вода, вага
за мерење тежине, објекти за пријем
отпада, главна зграда, радионица, трафо станица, интерни путеви, паркинзи,
платформа за
прање возила, заштитни зелени појас, и обезбеђена комплетна опрема и механизација.
• Тело депоније је изоловано непропусном ХДПЕ фолијом. Овакав систем изолације
представља двоструку заштиту од контакта загађених депонијских вода са чистим
водама
из околине, подземним и површинским, и у складу је са европским директивама.
На депонији ће бити инсталирано и постројење за пречишћавање отпадних вода, као и
постројење за сепарацију отпада чијим радом ће се смањивати количина отпада за
15%.
Укупна површина тела депоније је 17,48 ha, а потребна висина тела депоније за
срачунату
површину базе депоније је 18,88 m.
• Избор најповољније локације определила је Студија о прострном размештају
регионалних депонија и трансфер станица на територији АП Војводине.
- Општина Инђија је оснивач
- ЈП „Ингрин“,
- Општине потписнице споразума
212

- Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

Носиоци пројекта

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

- Општина Инђија,
- ЈП „Ингрин“ Инђија.
- ЈП „Дирекција за изградњу општине Инђија“.

- Сремски регион (Инђија, Стара Пазова, Рума, Ириг, Шид, Сремски Карловци и
Пећинци)
1. Изградња хале за сепарацију мешовитог комуналног отпада са постројењем,
2. Изградња пречистача отпадних вода,
3. Изградња објеката улазне зоне (управна зграда, радионица с перионицом,
колска вага, портирница),
4. Изградња пратеће инфраструктуре и инсталација.
5. Набавка механизације (компактор, будожер, утоваривач, камион).
Век трајања депоније је пројектован на 30 година.
Планирано је да изгрaдњa дeпoниje будe реализована у 6 фaзa, од чега је реализација I
фазе
у току. Изградњом I фазе тела депоније обезбеђује се простор за депоновање чврстог
комуналног отпада за период од 5,5 година.

Вредност инвестиције за прву фазу иградње је процењена на око 12,24 милиона евра.
Целокупна вредност инвестиције је око 24,6 милиона евра.
Обезбеђена средства:
- 363.071.054,00 динара - бесповратна донација републичког Фонда за заштиту
животне
средине,
- 349.804.050,00 динара - обезбедила је Општина Инђија,
Финансијски план за реализацију
- 234.216.625,00 динара – обезбеђено из других буџетских средстава,
програма/пројекта
Недостајућа средства:
- око 637.940.00,00 динара - недостајућа средства за завршетак изградње и пратећу
опрему.

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Извор средстава: Буџетска средства РС , АПВ ЛС
Извесност добијања средстава:
1. Изграђен комплекс регионалне депоније;
2. Побољшан систем управљања отпадом у региону Срема;
3. Побољшана сигурност грађана и заштита здравља људи;
4. Спречен негативни утицај на квалитет живота;
5. Заштићена изворишта питке воде;
6. Подигнут ниво еколошке свести становништва.

1. Изграђено тело депоније - две касете на 4 ha;
2. Изграђен манипулативни плато, плато за рециклажу, интерне саобраћајнице –
10 платоа на површини од 32147 m²; 16 паркинг места и 1 саобраћајница на 5983 m²;
3. Изграђени објекти - 5 објеката на 762,5 m² ;
4. Успостављена електромрежа, електроинсталације - постављена трафостаница на 400
кVА и дизел агрегат;
5. Оформљен зелени појас око комплекса депоније – засађено 1000 садница;
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6. Ограђен комплекс депоније жицом 2150 m ;
7. Инсталирано постројење за сепарацију отпада капацитета 20 t/h;
8. Купљена механизација - 7 грађевинских машина;
9. Редован месечни мониторинг воде, ваздуха, земљишта, кретања токова отпада а све
у циљу очувања животне средине и здравља људи.

Индикатори ефеката

1. Регионална депонија ће се користити 30 година;
2. Увођењем сепарације и рециклаже отпада смањена количина отпада која заврши на
депонији за 20%;
3. Подигнут ниво еколошке свести становништва за 50%.

Извештавање ће се вршити писаним путем достављањем наративног и финансијског
Писани документ о реализацији
извештаја у складу са динамиком изградње и евалуације пројекта (месечно или
пројекта
квартално).

Процена ризика

Недостатак финансијских средстава за
завршетак ,градње (С обзиром на висину
инвестиције, неизвестан је наставак
изградње због недостајућих финансијских
средстава,
па је неопходно пронаћи нове изворе
финансирања);
- Продужен период јавних набавки (Јавна
набавка није обједињена, бећ се изводи
посебно
за сваку активност. Овом мером је
обезбеђено правовремено спровођење
процедуре и
избор извођача);
- Презаузетост извођача (Због
вишегодишњег искуства и сарадње са
најквалитетнијим
извођачима из региона, Дирекција за
изградњу општине Инђија има високо
развијене
системе контроле извођења радова и
традицију строгих поштовања рокова.);
- Временски услови (Реално потребно
време за изградњу је 6 месеци. Због
веменских
услова током периода градње, предвидели
смо још три месеца за технички пријем
радова,
где је остављен простор за евентуалан
продужетак радова.)
- Политичка стабилност у држави, региону
и локалу (Промене у управљачким
структурама се могу неповољно одразити
на механизам финансирања, у којем
случају ће
Општина морати да уђе у додатно
задуживање);
- Отпор грађана из околних насеља
(Општина је определила средства за рад са
грађанима
кроз директну едукацију и кампању. Ова
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Евалуација

активност почиње и тече упоредо са
пројектом,
а трајаће две године. Из искуства са
увођењем сепарације, свесни смо да
грађани добро
реагују на нове праксе, уколико им се
правовремено и детаљно предочи утицај
на
побољшање здравља и животне околине.)
На годишњем нивоу током трајања пројекта,
- Ex - ante, interim, Ex - post
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Приоритет

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И РАД

Мера

2.8 Мера Унапређење и управљање животном средином

Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Доградња – проширење постојеће депоније комуналног отпада у Новом Саду –
потпројекат будућег Интегрисаног регионалнoг центра за управљање отпадом у
Новом Саду.
Обезбеђење простора за санитарно одлагање отпада који ће настати у поступку
ремедијације сметлишта у Новом Саду, а условљено вишедеценијским несанитарним
одлагањем сакупљеног чврстог комуналног отпада на територији Града Новог Сада.
Као и
обезбеђење недостатака простора за одлагање „новог“ отпада који настаје на
територији града Новог Сада.

Кратак опис пројекта

Градска депонија у Новом Саду је комплекс намењен за третман и одлагање чврстог
отпада који нема карактер опасних материја. За несанитарно депоновање чврстог
отпада
користи се више од 40 година. Генералним урбанистичким планом - ГУП Нови Сад
2021,
као и важећим Планом детаљне регулације депоније комуналног отпада у Новом
Саду,
предметна локација је опредељена за санитарну депонију комуналног отпада са свим
потребним садржајима према стандардима ЕУ у овој области.
Рализација предметног пројекта траје неколико година.
Проширење депоније подразумева три санитарне каесете са пратећом
инфраструктуром
(ограда, сабирни и ободни мелиорациони канали, електро-енергетски објекти, објекти
мониторинга депоније, систем за евакуацију и спаљивање гасова, саобраћајнице) и
постројењем за третман процедних вода са депоније.

Надлежности

Град Нови Сад

Носиоци пројекта

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад у име и за рачун Града Новог Сада

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Јужнобачки округ

Активности на пројекту

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

Проширење депоније подразумева изградњу три санитарне каесете са пратећом
инфраструктуром (ограда, сабирни и ободни мелиорациони канали, електроенергетски
објекти, објекти мониторинга депоније, систем за евакуацију и спаљивање гасова,
саобраћајнице) и постројењем за третман процедних вода са депоније.
На основу до сада урађених докумената и прибављених сагласности и одобрења
предвиђена је фазна изградња проширења депоније ( 3 фазе) .
I фаза –12 месеци
II фаза- до 24 месеца
III фаза- до 24 месеца
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*Време трајања пројекта се посматра од момента обезбеђења средстава .
Вредност доградње – проширења постојеће депоније (три санитарне касете и
постројење
за пречишћавање процедних вода) процењује се на износ од 823.804.429,46 динара, од
тога намењено је за:
I фаза –према Главном пројекту: Главни пројекат ППВ= 252.455.579,46 дин и Главни
пројекат касета С7= 271.348.850,0 дин (Укупно за I фазу 523.804.429,46 динара)
II фаза- према Идејном пројекту-150.000.000,00 дин
Финансијски план за реализацију III фаза- према Идејном пројекту-150.000.000,00 дин
,
програма/пројекта

Извор средстава:
Не постоји финансијски портфолио пројекта
Извесност добијања средстава:
Неизвесно је добијање средстава

Очекивани резултати
програма/пројекта

Реализација пројекта омогућава одлагање отпада са сметлишта у Новом Саду у
поступку
ремедијације,санитарно и профитабилно депоновање комуналног отпада за период
већи од
30 година.
Изградња регионалне депоније отвара могућности привредног развоја региона, уштеду
природних ресурса: издвајањем секундарних сировина. Применом савремених
принципа и
стандарда у третману и одлагању отпада рационализује се коришћење земљишта
намењеног за одлагање отпада и отварају се могућности за коришћење отпада у
енергетске
сврхе – као отпад или гас.

Индикатори резултата

1. Изграђено тело депоније – две касете на 4 ha;
2. Изграђен манипулативни плато, плато за рециклажу, интерне саобраћајнице –
10 п
платоа на површини од 32147 m²; 16 паркинг места и 1 саобраћајница на
5983 m²;
3. Изграђени објекти - 5 објеката на 762,5 m² ;
4. Успостављена електромрежа, електроинсталације - постављена трафостаница на 400
кVА и дизел агрегат;
5. Оформљен зелени појас око комплекса депоније – засађено 1000 садница;
6. Ограђен комплекс депоније жицом 2150 m ;
7. Инсталирано постројење за сепарацију отпада капацитета 20 t/h;
8. Купљена механизација - 7 грађевинских машина;
9. Редован месечни мониторинг воде, ваздуха, земљишта, кретања токова отпада а све
у
циљу очувања животне средине и здравља људи.

Индикатори ефеката

1.Регионална депонија ће се користити 30 година;
2. Увођењем сепарације и рециклаже отпада смањена количина отпада која заврши на
Д
депонији за 20%;
3. Подигнут ниво еколошке свести становништва за 50%.
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Извештавање ће се вршити писаним путем достављањем наративног и финансијског
Писани документ о реализацији извештаја у складу са динамиком изградње и евалуације пројекта
пројекта
(месечно или квартално).

Процена ризика

Евалуација

- Недостатак финансијских средстава за
завршетак ,градње (С обзиром на висину
инвестиције, неизвестан је наставак
изградње због недостајућих финансијских
средстава,
па је неопходно пронаћи нове изворе
финансирања);
- Политичка стабилност у држави,
региону и локалу (Промене у
управљачким
структурама се могу неповољно одразити
на механизам финансирања, у којем
случају ће
Општина морати да уђе у додатно
задуживање);
- Отпор грађана из околних насеља
На годишњем нивоу током трајања пројекта,
- Ex - ante, interim, Ex - post
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Мера

2.8 Мера Унапређење и управљање животном средином

Назив програма/пројекта

Пројектовање и изградња регионалне депоније „Ранчево“ у Сомбору

Циљ пројекта

Депоновање комуналног отпада пет локалних самоуправа са секундарном
сепарацијом и биодигестијом биоразградивог отпада

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

Пет општина западнобачког и општина Бач из јужнобачког округа су потписале
споразум о удруживању ради заједничког наступа за пројектовање и изградњу
регионалне депоније са пратећим технолошким поступцима ради безбедног
збрињавања генерисаног комуналног отпада из домаћинстава и привреде.
Усвојеним регионалним планом предвиђено је да поред тела депоније са
пратећим објектима, на одобреном локалитету салашког насеља Ранчево,
буде изграђен погон за секундарну сепарацију отпада и биодигестор за
искоришћење корисних биоразградивих компоненти које садржи прикупљани
отпад, те његово искоришћење у енергетске сврхе
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Делегација
Европске уније у Републици Србији, Покрајински Секретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине, Град Сомбор и општине Апатин, Кула,
Оџаци, Бач
Заједничко тело представника укључених локалних самоуправа са формираним
посебног правног лица у сарадњи са ИВ АП Војводине, ресорним
министарствима и другим заинтересованим институцијама и организацијама
из земље и иностранства
За овај пројекат директно су заинтересоване општине Западнобачког управног
округа (Сомбор, Апатин, Оџаци и Кула) и општина Бач из Јужнобачког управног
округа. Постоји могућност прикључења још неких општина из Јужнобачког и
Севернобачког управног округа
Формиран регион од пет локалних самоуправа;
- Депонија је обухваћена просторним и генералним планом града Сомбора;
- Израђен план детаљне регулације;
- Урађена студија избора локације за регионалну депонију;
- Општина Бач урадила пројекат трансфер станице;
- Израђен и ратификован регионални план у свим опшинама;
- У свим општинама израђени локални планови управљања отпадом;
- Министарство енергетике развоја и заштите животне средине Републике Србије
је у документу „Пројекти“ (страна 66) планирало пројектовање и изградњу
регионалне депоније и потребна средства за реализацију
Израда пројектне и техничке документације годину и шест месеци
Фаза изградње две године без изградње биодигестора
Изградња биодигестора годину дана.

Износ средстава
Комплетан пројекат износи 18.000.000,00 евра
Финансијски план за реализацију
За израду пројектно техничке документације са пратећим документима до
програма/пројекта
1.500.000,00 евра;
Укупно за извођење пројекта 15.500.000,00 евра
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Набавка опреме (булдожер, компактор, утоваривач и др.) 1.000.000,00 евра
Извор средстава: ЕУ фондови,Буџетска средства РС , АПВ ЛС
Извор средстава
Тренутно није позната висина средстава из локалних буџета колико у буџетским
фондовима за заштиту ж/с је предвиђено средстава за наредну годину.
Остала средства нису обезбеђена.
Пројекат регионалне депоније је уписан у СЛАП бази у министарству енергетике,
развоја и заштите животне средине је препознат као приоритетни.
Извесност добијања средстава:
Осим средстава добијених за израду плана детаљне регулације и локалних
буджетских фондова, остала средства нису извесна

Очекивани резултати
програма/пројекта

На основу заинтересованости и изнетог приоритета очекивању су да у 2014.години
отпочне интензивнији рад на пројектно-техничкој документацији. Томе свакако
претходи формирање посебног заједничког (регионалног) правног субјекта које би
требало да води све активности на пројектовању и изградњи.

Индикатори резултата

Директне предности за кориснике (циљне групе) које се остварују кроз реализацију
пројекта.
Индикаторе резултата потребно је дефинисати са постављеним базним и
пројектованим (циљним) вредностима. Треба да буду дефинисани тако да
задовољавају следеће принципе:
‒ Специфичност, поједине општинске депоније нпр. Апатин налази се на самој обали
реке Дунав те постоји могућност већег загађења при високом водостају. Поред тога
све општине свој комунални и индустријски отпад одлажу на нерегулисане, па и
неконтролисане општинске депоније, а месне заједнице које нису обухваћене
организованим прикупљањем отпада имају своја сметлишта. Град Сомбор је у
претходним годинама лоцирао сва сеоска сметлишта настала у периоду пре
организованог прикупљања отпада и оне у знатној мери загађују животну средину.
Скоро у свим случајевима ова сметлишта су формирана на државном земљиштву у
непосредној близини обрадивог пољопривредног земљишта или заштићени
природних добара (Специјални резерват Горње Подунавље).
‒ Мерљивост, је могућа обзиром да би сваки улаз отпада на регионалну депонију
количински био евидентиран и садржајно испитан што налаже важеће законодавство
РС.
‒ Доступност, на основу националних циљева до 2013. године територија РС мора да
организованим прикупљањем отпада обухвати 70% насеља, али је регион тај
проценат већ одавно прешао, тако да нпр. Сомбор покрива 83%, Кула 100%, Апатин
80%, Бач 100% и Оџаци 80%.
‒ Релевантност, очување и заштита животне средине како локалних заједница тако и
целог региона. Поштовање принципа хијерархије управљања отпадом уз поштовање
законске регулативе. Важност изградње проистиче из потребе заштите природних
добара којима регион обилује и пољопривредног земљишта као најважнијег
економског ресурса.
‒ Да се односе на одређено време. Овим пројектом на адекватан и законом прописан
начин се у наредних 25-30 година решавају кључни проблеми одлагања комуналног и
индустријског неопасног отпада уз могућност искоришћења корисних компоненти
отпада из примарне сепарације (изграђен рециклажни центар у Сомбору), секундарне
сепарације на депонији и коришћења енергије добијене биодигестијом. Сви наведени
технолошки поступци рада регионалне депоније у значајној мери могу продужити
животни век депоније од претходно наведеног времена.
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Индикатори ефеката

Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Евалуација

Дугорочне користи од пројекта. Описују колико извршене активности доприносе
смањењу регионалних диспаритета.
Регион се граничи са две суседне земље (Хрватска и Мађарска), те неадекватно
одлагање отпада може у одређеној мери утицати на прекогранично загађење.
Планираним вођењем техничко технолошких поступака у значајној мери се чувају
природни ресурси и утиче на очување истих, а могу довести и до економског раста у
региону. Није занемарљиво да је планирано запошљавање у оквиру будућег рада
регионалне депоније око 50 радника.
Извештавање реализације активности пројекта и утрошка средстава за
реализацију истих, врши се путем писаних докумената, у наративној и
финансијској форми, по фазама. Извештаји су приказани у формату прописаног
обрасца и у потпуности су компатибилни. Извештајна валута је динар (РСД)
а износи у финансијским извештајима приказани су у хиљадама динара.
Утврђеним временским роковима извештавње се врши кварталном динамиком.
Наративни и финасијски извештај

1 Ризик се процењује у односу на интерно и екстерно окружење и у складу са тим је
поред процене самог ризика потребно предложити и мере за смањивање
утицаја ризика, односно алтернативна сценарија за његово превазилажење.
Први ризик је обезбеђење потребних средстава, што значи да се са локалним
самоуправама сачине прецизни уговори о правима и обавезама и одређивењем
титулара односно својинских односа у укупној реализацијипројекта. Уговорним
односом у оквиру евентуалног јано-приватног партнерства прецизирати обавезе
региона јавног или приватног партнера. Ангажовање искључиво лиценцираних и
референтних фирми за планирање и изградњу са уграђеним клаузулама банкарских
гаранција у случају кашњења и не извршења обавеза. Обзиром на дужину трајања
пројекта може доћи до не испуњења финансијских обавеза од стране општина због
релативне непознанице реализације њихових буџета.

Према фазама у процесу реализације пројекта:
‒ Пре почетка (еx анте), сви наведени документи са почетка пројекта су апсолутно
проверљиви и могуће је исте дати на увид. О свим наведеним стварима постоје
писани записи односно одлуке општина у њиховим службеним гласилима.
‒ У току - за вишегодишње пројекте-програме обично у средини циклуса (интерим,
мид терм), на основу урађених пројеката и испитивања биће предвиђени пресеци
стања са екстерном контролом планираних активности.
‒ По завршетку (еx пост, финал). Биће урађен комплетан извештај о реализацији са
свим показатељима уз поштовање законом регулисаних обавеза (Закон о планирању и
изградњи, Закон о заштити животне средине, Закон о процени утицаја на животну
средину ...).
Евалуација треба да садржи евалуацију учесника, самог процеса спровођења
пројекта, евалуацију садржаја пројекта, да показује постигнуте резултате и ефекате.
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Мера

2.8 Мера Унапређење и управљање животном средином

Назив програма/пројекта

Изградња Суботичког регионалног система за управљање отпадом

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Циљ пројекта је дугорочно решавање проблема отпада у Суботичком региону у
складу са
домаћом регулативом и стандардима ЕУ. Са изградњом регионалног система за
управљање отпадом решиће се проблем одлагања комуналног отпада, сакупљања и
привременог складиштења посебних токова отпада, повећаће се степен рециклаже,
допринеће се заштити животне средине, поправиће се услуга сакупљања и третмана
чврстог отпада, побољшаће се оперативна ефикасност и хигијенски и здравствени
услови
у Граду Суботицa и општинама Бачка Топола, Мали Иђош, Сента, Кањижа, Чока и
Нови Кнежевац.
На националном нивоу, изградња регионалних санитарних депонија је приоритет у
сектору животне средине. Према НСУО 2010-2019, предвиђено је успостављање
26 региона за управљање отпадом у Републици Србији, од којих је један Суботички
регион. У циљу решавања проблема отпада општине Кањижа, Бачка Топола, Мали
Иђош,
Сента, Чока и Нови Кнежевац као и град Суботица успоставили су регион за
управљање
отпадом, а 2007 год. потписивањем међуопштинског споразума формирано је и
Друштво
са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом
''Регионална
депонија'', д.о.о., Суботица. Задатак предузећа је да промовише и имплементира
регионално управљање комуналним отпадом. Елементи Суботичког регионалног
система
за управљање отпадом су комплекс санитарне депоније, трансфер станице и
рециклажна
дворишта. За одрживост овог система је важно да се постојећа сметлишта санирају
и
рекултивишу након изградње санитарне депоније, као што је важна и едукација
становништва о заштити животне средине. Оперативна ефикасност између
појединих
елемената система, је имеператив а обезбеђује се добром инфраструктурном
повезаношћу.
Значајан елемент система је путна мрежа, која је на појединим деловима мањкава,
нема довољну ширину, лошег је квалитета или уопште није изграђена, као путни
правац
Чантавир-Ором. Изградња овог пута би у великој мери допринео смањивању
трошкова
превоза отпада унутар система.

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Делегација Европске
уније у Републици Србији, Покрајински Секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, Град Суботица и општине Бачка Топола, Мали Иђош,
Сента,
Чока, Кањижа, Нови Кнежевац и предузеће Регионална депонија доо. Суботица.
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Носиоци пројекта

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

"Регионална депонија доо." Суботица
Севернобачки округ (Град Суботица, општина Бачка Топола и општина Мали
Иђош),
Севернобанатски округ (Кањижа, Сента, Чока и Нови Кнежевац)
1.
Изградња комплекса санитарне депонија са свим пратећим
садржајима на локацији на
Бикову;
2. Изградња трансфер станице са рециклажним двориштем у Суботици;
3. Изградња трансфер станице са рециклажним двориштем у Бачкој Тополи;
4. Изградња трансфер станице са рециклажним двориштем у Сенти;
5. Изградња трансфер станице са рециклажним двориштем у Кањижи;
6. Изградња рециклажног дворишта у Малом Иђошу;
7. Изградња рециклажног дворишта у Чоки;
8. Изградња рециклажног дворишта у Новом Кнежевцу;
9. Набавка мобилне опреме за трансфер станице;
10. Набавка аутосмећара, контејнера и посуда за прикупљање отпада;
11. Изградња локалног пута Вишњевац - Ором;
12. Санација постојећих сметлишта;
13 Едукација.
I фаза (2008-2009) Формирање предузећа,
II фаза (2009-2013) Израда техничке документације,
III фаза (2013-2015) Тендерисање,
IV фаза (2014-2017) Извођење радова и набавка опреме,
V фаза (2018- ) Пуштање у рад регионалне депоније и осталих елемената система

1.Радови на изградњи комплекса санитарне депоније са свим пратећим
садржајима и опремом : 12 мил. €;
2. Радови на изградњи четри (4) трансфер станица са потребним комуналијама:
2.950.000 €;
3. Радови на изградњи три (3) рециклажна дворишта са потребним комуналијама:
905.000 €;
4. Набавка мобилне опреме за трансфер станице: 1.25 мил. €
Финансијски план за реализацију
5. Набавка аутосмећара, контејнера и посуда за прикупљање отпада: 3,2 мил. €
програма/пројекта
6. Изградња локалног пута Чантавир-Ором: 1,7 мил. €
7. Санација постојећих сметлишта и илегалних депонија, техничка документација
и извођење радова : 24 мил. €
8. Едукација: 100.000 €
Извор средстава: Буџетска средства РС , АПВ ЛС
Извесност добијања средстава: недостајућа средства су неизвесна

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Изградњом модерног регионалног система за управљање отпадом створиће се
услови за адекватно сакупљање и збрињавање отпада што представља приоритет
у области заштите животне средине како у Региону тако и у Републици Србији.
Очекује се позитиван утицај на друштвену одговорност односно еколошку
свест грађана Региона.

Главни циљ пројекта је изградња регионалног система за управљање отпадом и
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решавање проблема трајног одлагања комуналног отпада, проблема сакупљања
и привременог складиштења посебних токова отпада, као и повећање степена
рециклаже отпада. Са реализацијом пројекта крајњи корисници пројекта, тј.
становништво Града Суботица и Општина Бачка Топола, Сента, Чока, Мали Иђош,
Кањижа и Нови Кнежевац ће осетити позитивне утицаје изграђеног комплекса, у
току саме изградње објекта, периода експлоатације као и након затварања
депоније. Позитивни утицаји огладаће се у значајном смањењу броја стихијски
формираних дивљих депонија, затим смањењу нивоа загађености животне
средине, природних извора воде, земљишта и ваздуха.

Индикатори ефеката

Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Евалуација

Развојни циљ пројекта јесте дугорочно решавање проблема отпада у Суботичком
региону (Град Суботица и Општине Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош,
Чока и Нови Кнежевац) у складу са кључним принципима управљања отпадом,
које предвиђају ЕУ Директиве и позитивно правни прописи Републике Србије.
Ефекти изградње комплекса санитарне депоније су вишеструки и огледају се
првенствено у сакупљању отпада на прописан начин. Изградњом регионалног
система за управљање отпадом евидентно ће се побољшати еколошка
инфраструктура Региона.
Извештавање реализације активности пројекта и утрошка средстава за
реализацију истих, врши се путем писаних докумената, у наративној и
финансијској форми, по фазама. Извештаји су приказани у формату прописаног
обрасца и у потпуности су компатибилни. Извештајна валута је динар (РСД)
а износи у финансијским извештајима приказани су у хиљадама динара.
Утврђеним временским роковима извештавње се врши кварталном динамиком.
Наративни и финасијски извештај

1. Умерен ризик је повезан са менаџмент капацитетима у општинама. Уколико они
не буду повећани на време, план се може суочити са оперативним проблемима;
2. Постоји висок ризик да потребне инвестиције превазилазе капацитете општина да
финансирају пројекат, препорука је да се тражи финансијска подршка од
донатора/међународних финансијских институција.
3. Постоји висок ризик да неадекватна политика тарифа и недисциплина плаћања
рачуна могу довести до неуспеха у остваривању планираних финансијских
резултата (неконзистентна политика тарифа, кашњења у плаћању). Стога,
препоручљиво је да се у међуопштински споразум укључи договорена политика
тарифа и правила њиховог одређивања, са прихваћеном регионалном стратегијом за
менаџмент чврстог отпада. Додатно, препоручује се постојање гаранције плаћања
од стране општина пре почетка функционисања. Размотрити и субвенцирање цена.
4. Ризик кашњења у припреми главних пројеката и других докуменатa је умерен, то
резултира и у кашњење добијања грађевинске дозволе. Препорука је одмах почети
са законском процедуром. Конслутант је ризик од нелегалног бацања отпада
класификовао као умерен ризик, препоручујући допуну општинских одлука и
повећање контроле од стране инспекција.
5. Постоји такође умерен ризик да ће менаџмент искуство везано за функционисање
депоније бити неадекватно због недостатка ТА подршке у побољшању оперативног
учинка и недостатка подршке других саветодавних служби
Комплекс регионалне депоније осим што ће решити проблем одлагања
потенцијално штетног и несанитарног отпада има и многе друге позитивне
особине, односно oмогућава и неке друштвено-економске погодности, и то:
- Рад депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта отвара нова радна
места на локалном нивоу.
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- Нови систем сакупљања и одлагања отпада уз сепарацију рециклабилног отпада
на извору настанка или на депонији, омогућава активности обнављања употребне
вредности отпада што доприноси економској добити.
- Нови систем сакупљања метана који се генерише на депонији омогућава
искоришћење метана за производње енергије.
Након завршетка (финал):
- Изградња комплекса регионалне депоније у Региону Суботица, у складу са
законима РС и стандардима ЕУ, као одговарајуће опције за одлагање комуналног
отпада у региону, унапредиће управљање отпадом у датом региону.
- Осим појачаног нивоа буке услед рада машина и појачане фреквенције
саобраћаја, изградња комплекса регионалне депоније нема негативних утицаја
на животну средину и здравље околног становништва, као и на здравље и
безбедност запослених.
- Аспекти доприноса неопходности смањења обима отпада, прерадом,
рециклажом и поновном употребом материјала сматрају се кумулативним
позитивним утицајима на животну средину.
- Изградњом санитарне регионалне депоније, постојеће непрописно/незаконски
успостављене депоније/сметлишта у свих седам општина постају сувишне и биће
саниране. Удруживање пројеката санације ових депонија са пројектом изградње
регионалне санитарне депоније, даје предност регионализацији управљања
отпадом.
- Овај пројекат ће имати ограничени друштвени утицај јер обезбеђује ограничен
број нових радних места.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД У ОЧУВАНОЈ ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
2.8. Унапређење и управљање животном средином
Заштита, унапређење стања и одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење
рада корисника риболовних вода на територији АП Војводине
Очување и унапређење стања рибљег фонда на територији АП Војводине, очување
аутохтоног диверзитета рибљег фонда, ревитализација рибљих плодишта, односно
очување подручја која пружају оптималне услове за мрест и развој риба и
представљају природна мрестилишта риба, опоравак угрожених врста риба, заштита
матичних риба, заштита угрожених рибљих врста и заштита рибље млађи од
превременог излова, кроз јачање капацитета корисника риболовних вода и
унапређење њиховог рада.
Управљање рибљим фондом обухвата заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда
као природног богатства и добра од општег интереса. Пројекат подразумева
реализацију пројектних активности корисника риболовних вода на територији АП
Војводине, у циљу очувања и заштите рибљег фонда, кроз ревитализацију рибљих
плодишта, уређење и одржавање оштећених станишта риба, набавке рибље млађи
аутохтоних врста за порибљавање риболовних вода, унапређење рада корисника
рибарских подручја кроз набавку основних средстава, савремене опреме и
административног материјала (одеће, обуће, униформе, ХТЗ опреме, горива, мазива
и остало) за њихове рибочуварске службе, у циљу боље контроле и заштите
риболовних вода на територији АП Војводине.
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
надлежан je за спровођење одредби члана 22. став 1. тачке 1, 2, 3. и 4. Закона о
утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС“
бр. 99/09, 67/12-одлука УС) као и за спровођење поверених послова утврђених
Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“,
бр. 36/09, 32/13-одлука УС), на територији АП Војводине. Сагласно члану 6. став 2.
и 5. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, накнада за коришћење
рибарског подручја на територији аутономне покрајине, приход је буџета аутономне
покрајине и користи се преко Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне
средине. Средства се користе наменски за заштиту, унапређење и одрживо
коришћење рибљег фонда.
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
корисници рибарских подручја на територији АП Војводине и Покрајински завод за
заштиту природе.
АП Војводина

Активности на пројекту

Ревитализација рибљих плодишта, продубљивање и одмуљивање доводних и
одводних канала и уређење оштећених и угрожених рибљих станишта, набавка
рибље млађи аутохтоних врста риба за порибљавање, опремање рибочуварске
службе корисника риболовних вода на територији АП Војводине основним
средствима, савременом опремом и административним материјалом у циљу боље
контроле и заштите риболовних вода.

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

3 године
Година

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Извори финансирања (дин.)
Буџет АПВ
2014
16,000,000.00
2015
17.600.000,00.
2016
19.360.000,00.
2017
21,296,000.00
Сума:
74,256,000.00
Извор средстава: Буџет АПВ - Покрајински буџетски фонд за заштиту животне
средине
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Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Писани документ о
реализацији пројекта
Процена ризика
Евалуација

Извесност добијања средстава:
Унапређен рад корисника риболовних вода на територији АП Војводине и брже
реаговање у акцидентним ситуацијама, боља опремљеност рибочуварске службе
савременом опремом, повећан број рибочувара, стабилизоване популације
аутохтоних врста риба, пад бројности популације алохтоних врста риба,
ревитализована рибља плодишта, успешнији мрест, ревитализовани доводни и
одводни канали.
бројност аутохтоних врста, број ревитализованих рибљих плодишта, број
рибочувара, бројност алохтоних врста, број и врста заплењених недозвољених алата
за рекреативни и привредни риболов
Унапређено стање рибљег фонда кроз повећан број аутохтоних врста риба, повећан
број ревитализованих рибљих плодишта, повећан број рибочувара, ефикаснија
контрола и заштита риболовних вода на територији АП Војводине
Финансијски и наративни извештај корисника о утрошку средстава, Годишњи
извештаји о коришћењу рибарског подручја корисника риболовних вода на
територији АП Војводине
недовољна финансијска средства
Ex - ante, interim, Ex - post
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта
Процена ризика
Евалуација

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.8 Унапређење и управљање животном средином
Интегрално сузбијање коровске биљке Амброзије у пограничном подручју
Циљ организовања и реализације акције сузбијања амброзије јесте спречавање
ширења амброзије посебно у пограничном подручју према Мађарској, Хрватској и
Румунији и смањење броја оболелих од алергијских болести респираторног тракта
који је у последњих неколико деценија у порасту, као и спречавање даљег ремећења
вегетацијске композиције Аутономне Покрајине Војводине.
Након мапирања терена и утврђивања бројности и фазе развоја биљке, одређивали
би распростарењоност у виду извештаја о мониторингу локалитета на пограничном
подручју локалних самоуправа где је утврђено присуство амброзије, са предлогом
мера сузбијања. Помоћу ГПС уређаја одређиване би тачне кординате локалитета под
амброзијом на сателитским снимцима. Током акције, на основу извештаја надзорног
органа Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој,
издавао би налоге извођачу третмана сузбијања амброзије на територији АП и
вршио супер визију извршеног посла
према члану 6. став 1. тачка 2. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“,
бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр.), заштиту и очување природе, у оквиру својих
овлашћења, обезбеђује Аутономна Покрајина
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
Погранично подручје према Мађарској, Хрватској и Румунији и парцеле у
власништву АПВ које нису у редовном одржавању а на којима је утврђено
присуство амброзије
Акције сузбијања амброзије у посебно осетљивим и угроженим подручјима и то
механичким путем, односно кошењем, а тамо где је потребно и употребом еколошки
прихватљивих хербицида, мапирања терена и утврђивања бројности и фазе развоја
биљке, одређиване би тачне кординате локалитета под амброзијом на сателитским
снимцима, издавање би налога извођачу третмана сузбијања амброзије на
територији АП и вршити супер визију извршеног посла.
6 годинa- 5 месеци годишње
60.000.000.00 динара годишње и више
буџет АПВ и/или пројекти прекограничне сарадње
2014- 14.000.000,00, 2015 - 60.000.000,00, 2016 - 66.000.000,00, 2017 - 72.000.000,00
Спречавање ширења амброзије посебно у пограничном подручју према Мађарској,
Хрватској и Румунији и смањење броја оболелих од алергијских болести
респираторног тракта који је у последњих неколико деценија у порасту, као и
спречавање даљег ремећења вегетацијске композиције Аутономне Покрајине
Војводине.
површине за сузбијање коровске биљке амброзије
смањење концентрације полена биљке амброзије у ваздуху на 5 мерних места на
територији АП Војводине
Перидични и коначни извештаји Влади АПВ
Информација ка Влади
од метеоролошких услова ( киша, јак ветар ) може да одложи реализацију
планираних активности .
незаинтересованост понуђача за учешће на тендерима , недовољно познавање
понуђача о тендерској процедури
наративни и финансијски извештаји Влади АПВ
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Мера

2.8 Унапређење и управљање животном средином

Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта

Унапређење заштите вода у АП Војводини и ремедијација водотокова
загађених токсичним материјама
Циљ пројекта је да се израде пројекти ремедијације површинских вода (екосистем
вода-седимент) у АП Војводини на локацијама угроженим токсичним материјама са
којима би се могло конкурисати код приступних фондова Европске Уније за
средства за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода насеља и
уклањање и третман седимента загађеног токсичним материјама.
У седименту у површинским водама АП Војводине акумулирани су бакар, жива
(углавном у рекама и заштићеним зонама осим Ковиљско-петроварадинског рита),
цинк (нарочито у рекама), кадмијум (углавном у рекама), никал (Велики Бачки
канал и Криваја), а од органских полутаната детектовани су изнад критеријума
квалитета 4,4`-ДДТ и његови метаболити (Лудаш), линдан (Сава) и ПАХ-ови
(Ковиљско-петроварадински рит). Токсичне материје у седименту су последица
испуштања нетретираних отпадних вода у површинске воде. Неопходно је
изградити постројења за треман отпадних вода насеља на загађеним локацијама најбоље доступне технике за комуналне отпадне воде према величини насеља су
познате, тако да је потребно на основу специфичности појединих насеља
пројектовати постројења за третман комуналних отпадних вода. Приоритет треба
дати насељима која испуштају отпадnе воде у осетљивим областима. Даље,
потребно је приступити измуљивању и ремедијацији седимента загађеног
токсичним материјама, што подразумева истраживање технологија третмана за
сваку локацију, а потом истражити могуће начине депоновања. 3а сваку локацију
направити техно-економску анализу ремедијације.
Покрајински секретаријати, локалне самоуправе, ЈВП Воде Војводине
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
сви окрузи АП Војводинe
1. Идентификација локација где је неопходна ремедијација
2. Идентификација загађивача који испуштају отпадне воде на загађеним
локацијама,
3. Карактеризација отпадних вода идентификованих загађивача,
4. Израда генералног пројекта и студије изводљивости ремедијације загађених
локалитета и постројења за третман отпадних вода загађивача
5. На одабраним локацијама урадити истраживање технологија ремедијације и
начина депоновања;
6. На основу Генералног пројекта са техно-економског акспекта и захтева
приступних фондова Европске Уније урадити идејне пројекте ремедијације
површинских вода и постројења за третман отпадних вода
7. Припремити тендерску документацију за израду главних пројеката за
ремедијацију површинских вода и постројења за третман отпадних вода према
узансима Светске и Европске банке да би се могло конкурисати код приступних
фондова Европске Уније
1., 2. и 3. Фаза: 0-12. месеца; 4. Фаза: 12-18. месеца; 5. Фаза: 18-30. месеца; 6. Фаза:
30-42. месеца; 7. Фаза: 42-48. Месецa
Износ средстава: Фазе 1, 2 и 3: 400.000 евра, Фаза 4: 100.000 евра; Фаза 5: 1.000.000
евра; Фаза 6: 500.000 евра; Фаза 7: 200.000 евра
Извор средстава: други извори
Извесност добијања средстава:
Идентификовани локалитети са токсичним седиментом, загађивачи на датим
локацијама и извршена карактеризација њихових отпадних вода. Истражене
технологије ремедијације седимента и депоновања. Припремљена тендерска
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Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Писани документ о
реализацији пројекта

Процена ризика

Евалуација

документација за израду главних пројеката ремедијације површинских вода и
постројења за третман отпадних вода према узансима Светске и Европске банке да
би се могло конкурисати код приступних фондова Европске Уније.
1. Студија са карактеризацијом отпадних вода и воде и седимента загађених
локалитета
2. Студије са технологијама третмана седимента и депоновања за одабране локације;
3. Израђен генерални пројекат и студија изводљивости ремедијације загађених
локалитета и постројења за третман отпадних вода загађивача,
4. Израђени идејни пројекти ремедијације загађених локалитета и постројења за
третман отпадних вода загађивача 5. Израђена тендерска документација за израду
главних пројеката ремедијације загађених локалитета и постројења за третман
отпадних вода загађивача
Карактеризација отпадних вода и загађеног седимента би обезбедила неопходне
податке за израду Генералног пројекта ремедијације загађених локалитета и
постројења за третман отпадних вода загађивача. Након одабира технолошких
решења за ремедијацију седимента на одабраним локацијама и технологија третмана
отпадних вода добили би се подаци за израду идејних пројеката ремедијације
површинских вода и постројења за третман отпадних вода.
Наративни и финансијски извештаји носиоца пројекта, записници о примопредаји
пројектне документације, грађевински дневници и привремене и окончане
ситуације.
Недостатак финансијских средстава. Некоoперативност локалних самоуправа које
су обухваћене заједничким пројектом заштите вода. Политичка и економска
нестабилност. Непоштовање уговора од стране пројектантских кућа и извођача
радова.
Евалуација ће бити спроведена након сваке фазе. Евалуација резултата и ефеката
пројекта послужиће за даље корективне мере уколико то буде потребно.
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2.8 Унапређење и управљање животном средином

Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

Унапређење управљања отпадом и озелењавање у локалним самоуправама на
територији АП Војводине
Циљ пројекта је успостављање добре праксе и унапређење управљања отпадом на
територији АП Војводине. израду и развијање регионалних и локалних планова
управљања отпадом. – набавка опреме зa организовано одношење смећа и јачање
капацитета рециклабилне индустрије као и обезбеђивање средстава за успостављање
добре праксе управљања отпадом и суфинансирању локалних самоуправа Пројеката
и Студија из области заштите животне средине и одрживог развоја, као и активности
у циљу решавања проблема депонија и за набавку опреме за очување животне
средине капиталног карактератериторији АПВ.
Решавање проблема неадекватног одлагања отпада, санација, рекултивација
постојећих депонија и деградираних површина и подизање заштитних зелених
појасева и набавка опреме и уређаја за очување животне средине капиталног
карактера се континуирано спроводе са циљем подизања квалитета управљања
отпадом кроз пројекте:
Унапређења система одношења комуналног отпада обезбеђивањем посуда за
одлагање комуналног отпада у сарадњи са општинским јавно комуналним
предузећима на основу података о потребном броју и врсти индивидуалних канти
Повећања броја становника обухваћеног организованим сакупљањем отпада, у
сарадњи са локалним самоуправама.
Унапређења система за одвојено сакупљање рециклабилног отпада
обезбеђивањем адекватних посуда и контејнера за прикупљање, папира, ПЕТ
амбалаже и стакла (у почетној фази, касније и за друге врсте отпада, пр. лименке),
као и преса и друга опрема потребна за третман одвојено прикупљеног отпада.
Успостављања капацитета за управљање посебним токовима отпада, кроз
изградњу рециклажних дворишта где би се доносио и третирао сепарисани отпад
означен као посебан ток отпада
Изградња регионалних центара за интегрално управљање отпадом
Израда и развијање регионалних и локалних планова управљања отпадом. и
Студија из области заштите животне средине и одрживог развоја.
Закон о заштити животне средине (Сл.гл. РС бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др.
закон и 43/2011 – одлука УС), ;
Закон о утврђивању надлежности АПВ (Сл. гл. РС, 99/2009, 67/2012-одлука УС) ;
Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС, 36/2009,88/2010);
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл.гл.
РС бр. 135/2004),
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
Локалне самоуправе са територије АП Војводине

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

АП Војводина

Активности на пројекту

1. Праћење стања управљања отпадом на територији АПВ;
2. Припрема конкурсне документације за доделу средстава
3. Спровођење конкурса
4. Израда извештаја о реализацији конкурса.

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

2014-2020

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Година
2014

Извори финансирања
Буџет АПВ
17,000,000.00

Остали извори
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Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Писани документ о
реализацији пројекта
Процена ризика
Евалуација

2015
20,570,000.00
2016
22,627,000.00
2017
24,889,700.00
2018
27,378,670.00
2019
30,116,537.00
2020
33,128,190.00
Сума:
175.710.097,00 дин.
Извор средстава: буџетска средства АПВ
Извесност добијања средстава:
1. Израда општинских и регионалних планова управљања отпадом и изградња
регионалних центара за управљање отпадом (регионалне депоније, постројења за
селекцију и сепарацију рециклабилног отпада, постројења за биолошки третман и
трансфер станице) у складу са Националном стратегијом управљања отпадом 20102019 и санација/ затварање постојећих сметлишта
2. Унапређење система сакупљања и примарне селекције отпада у локалним
самоуправама
3. Подстицај праксе управљања отпадом, поновном искоришћењу, рециклажи
отпада.
1. Број изграђених регионалних центара и број санираних/ затворених сметлишта
2. Степен повећања броја становника обухваћених системом сакупљања отпада и
унапређење система примарне селекције отпада, као и поновног искоришћења и
рециклаже отпада
3.
Пројекат ће дугорочно омогућити позитиван ефекат на имплементацију Стратегије
управљања отпадом 2010-2019 и успоставити праксу управљања отпадом у складу
са ЕУ стандардима.
Припремљени наративни и финансијски извештаји након реализације сваке фазе
пројекта.
Недостатак финансијских средстава. Некоперативност локалних самоурава које су
обухваћене заједничким пројектом управљања отпадом. Политичка и економска
нестабилност.
Ex-post и interim евалуација
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2.8 Унапређење и управљање животном средином
Студија просторне диференцијације животне средине на територији АПВ у
циљу идентификације најугроженијих локалитета
Просторна идентификација и категоризација подручја у АП Војводини у којима је,
по различитим основама, дошло до угрожавања животне средине. Развој просторне
базе података у ГИС технологији о локалитетима угрожене животне средине
Анализа постојећег стања чионоца животне средине (вода, ваздух, земљиште) на
територији АПВ, на основу доступних података и утврђивање просторне
диференцијације најугроженијих локалитета
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
ЈП Завод за урбанизам Војводине

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Територија АП Војводине

Активности на пројекту

Идентификација постојећег стања животне средине (вода, ваздух и земљиште) у
АПВ са картирањем постојећих зона негативних утицаја и деградационих пунктова

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

Завршетак 2014-2020

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Износ средстава: 15.000.000,00 динара
Извор средстава: буџет АПВ и други извори
Извесност добијања средстава

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Процена ризика

Евалуација

Просторна идентификација локалитета угрожене животне средине

Годишњи извештај о оствањивању РПП АПВ
‒ Низак
‒ Средњи
‒ Висок
‒ Ex-ante евалуација,
‒ Оn-going евалуација,
‒ Interim евалуација,
‒ Mid-term евалуација
‒ Ex-post евалуација.
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2.8 Унапређење и управљање животном средином
Подршка животној средини без алергена (САФЕ)
Побољшање услова животне средине у АП Војводини и ВуковарскоСријемској жупанији кроз превенцију даљег ширења амброзије
У последњих неколико година у Панонској низији се агресивно шири Ambrosia
Artemisiifolia. Ова биљка је, осим што има алергене особине, инвазивна врста која
ремети нормалан састав вегетације у насељима и око њих, и на тај начин утиче на
функционисање екосистема у целини. Будући да нема природних непријатеља, њен
полен се издваја као доминантан алерген у региону. Имајући ово у виду, пројекат
има за циљ побољшање услова животне средине у АП Војводини и Вуковарскосријемској жупанији кроз превенцију даљег ширења амброзије. Специфични
циљеви су: 1. Смањење присуства алергене биљке амброзије, кроз механичкохемијски третман у урбаним и руралним срединама - краткорочна перспектива; 2.
Подизање свести и едукација циљних група и информисање заједнице о
негативним ефектима амброзије - дугорочни ефекти; 3. Континуално праћење
подручја и контрола присуства полена амброзије у ваздуху - дугорочни ефекти.
Неколико резултата ће бити постигнуто: 1. Уклоњена амброзија у ппројектним
подручјима; 2. Подигнута едукација и свест циљних група; 3. Креирана заједничка
база података са подацима о подручјима под амброзијом и повећаном
концентрацијом полена у ваздуху. Пројекат доприноси општим циљевима
програма: Олакшавање развоја хармоничног и кооперативног региона са одрживим
и сигурним окружењем јер пројекат окупља институције које сарађују на питању
инвазивних врста, међу којима је Ambrosia Artemisiifolia. Његово искорењивање и
праћење обезбеђује одрживост животне средине и безбедност у прекограничном
пограничном подручју. Главне активности су: механички/хемијски третман
амброзије; мерење концентрације полена у ваздуху; прикупљање података; ширење
образовања; подизање свести и управљање пројектима. Циљне групе су:
пољопривредници, лекари, комунални инспектори, ученици и општа популација.
ЕКОВОЈВОДИНА је надлежна за питања животне средине на целој територији
Војводине и има одговарајуће искуство у борби против амброзије. Такође ће бити
одговорна за организацију образовних активности и активности подизања свести.
ФЕП ће, на основу досадашњег искуства у пројектима ЕУ, бити одговоран за
видљивост пројекта и организацију ПР активности, образовних активности и
активности подизања свести. Вуковарско-сријемска жупанија ће спроводити
пројектне активности које се односе на третман амброзије и подизање свести.
Сомбор је идентификован као једна од најугроженијих области. Сомбор ће
најбоље искористити опрему која се добија од пројекта у борби против амброзије у
будућности. Осим тога, Сомбор има драгоцено искуство у прекограничним
пројектима у области екологије.
1. Покрајински секретеријат за заштиту животне средине и одрживи развој,
ЕКОВОЈВОДИНА; 2. Фонд „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине,
ФЕП; 3. Вуковарско-сријемска жупанија; 4. Град Сомбор
Јужнобачки и Западнобачки округ (Србија); Вуковарско-сријемска жупанија

Активности на пројекту
Трајање пројекта
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

1. Ширење образовања; 2. Подизање свести; 3. Набавка опреме/услуга; 4.
Механички и хемијски третман; 5. Мерење концентрације полена у ваздуху; 6.
Софтверско решење; 7. Управљање пројектом
24 месеца
укупан буџет пројекта: 397.549,90 ЕУР (100 %)
финасирање из ИПА: 337.917,42 ЕУР (85 %)

Очекивани резултати
програма/пројекта

1. Уклоњена амброзија у прекограничном подручју (ако се третман добро обави,
амброзија ће се смањити за 30% и неће расти у наредне 3 године); 2. Смањена
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Индикатори резултата

Процена ризика

концентрација полена амброзије у прекограничном подручју (ако се третман
настави у наредним годинама након завршетка пројекта, концентрација полена ће
се знатно смањити у наредних 10 година); 3. Образовани лекари,
пољопривредници, комунални инспектори, школска деца и информисано
становништво о негативном утицају амброзије у пограничном подручју што ће
обезбедити трајност пројекта за наредних 20 година, јер ће моћи да користе своје
знање и након истека овог временског периода
ПР материјал (3320+1200); мониторинг станице (1+5); механичка опрема (11+1);
заједничка база података (1)
Током механичког и хемијског третмана амброзије, метеоролошки услови (киша,
јак ветар) могу одложити реализацију планираних активности. Током активности
едукације и подизања свести, заинтересованост циљних група на радионицама,
семинарима и конференција може бити на неадекватном нивоу. Даље, ученици
основних и средњих школа могу бити незаинтересовани за такмичење. Постоји и
ризик незаинтересованости понуђача за учешће на тендерима, недовољно
познавање тендерске процедуре, кашњење у испоруци опреме и услуга итд.
Финансијски проблем може да буде промена девизног курса. Промена политичке
ситуације може ометати примену пројекта.
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2.8 Унапређење и управљање животном средином
Заштита слива реке Саве изградњом комуналне инфраструктуре
пречишћавања отпадних вода у Сремском округу
Спречено загађивање реке Саве од отпадних комуналних вода општина Сремског
региона и створени предуслови да оне обезбеде грађанима, туристима и
инвеститорима комуналну услугу сакупљања и третмана отпадних вода у складу
са националним и прописима ЕУ
Пројекат заштите слива реке Саве изградњом комуналне инфраструктуре у
Сремском региону са формирањем институциопналног регионалног оквира
оснивањем Међуопштинске радне групе спроводи се кроз активност израде
Генералног пројекта са претходном студијом оправданости заштите слива реке
Саве изградњом комуналне инфраструктуре у Сремском региону. Осим сводне
Студије, којом се формира регионални пројекат, Пројекат се у суштини састоји од
5 ЛОТ-ова, заправо постројења за прераду отпадних вода у свакој општини
понаособ. Тако пројекат остаје региконални (неке функције, као што су
мониторинг квалитета реципијента, развој, набавка хемикалија... заиста остају у
регионалној ингеренцији; природно сваки појединачни ППОВ остаје у управљању
и ингеренцији општина.
Општинске дирекције за изградњу; Локална јавна предузећа за водовод и
канализацију
Регионална развојна агенција Срем, Општинске дирекције за изградњу, Локална
јавна предузећа за водовод и канализацију;

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Општине: Ириг, Пећинци, Рума, Шид и град Сремска Митровица

Активности на пројекту

1. Фаза: Израда комплетне пројектно техничке документације у складу са Законом
о планирању и изградњи (Генерални пројекат, Претходна студија оправданости,
Студија оправданости, појединачни идејни и главни пројекти, израда
недостајућих ПДР-ова; Формирање Међуопштинске радне групе за
канализационе системе 2. фаза: Изградња градских постројења за пречишћавање
отпадних вода, ППОВ; (иде делимично са првом фазом у смисли спремности
постојећих пројеката који могу ићи у реализацију (постројења за пречишћавање
отпадних вода)

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

1 фаза 18 месеци; 2 фаза 36 месеци (фазе се могу преклапати);

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

1 фаза 38.000.000,00 РСД (331.251,10 ЕУР)
2. фаза 14.820.000.000,00 РСД (129.187.929,2 ЕУР)
20% буџети општина; 80%АПВ или Р.Србија; или ЕУ ИПА
1. Урађена пројектно техничка документација: Генерални пројекат са Претходном
студијом оправданости за заштиту слива реке Саве изградњом комуналне
инфраструктуре пречишћавања отпадних вода у Сремском округу;
2. Урађени недостајући ПДР-ови за локације постројења за пречишћавање
отпадних вода и припрадајућих колектора;
3. Урађене Студије оправданости са Идејним пројектима и Главним пројектима
ППОВ и припадајућих колектора;
4. Физичка изградња ППОВ и припадајућих колекора;
1 фаза: Урађена комплетна инвестиционо техничка документација за
пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у Сремском округу 2 Фаза: број
изграђених објеката (5 ППОВ) и дужина колектора и магистралних цевовода - 240
км; број прикључених домаћинстава (87.000) и привреде (4.400) на канализациони
систем .
Ослобађање финансијских фондова за припрему и физичку реализацију пројеката;
покривеност Сремског округа канализационом системима, степен квалитета воде
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Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта

Процена ризика

Евалуација

у сливу реке Саве; повећан БДП у региону Срема за рачун изграђене
инфраструктуре канализационих система у сливу Саве
Наративно и финансијски, по испостављеним документима који чине предвиђен
скуп целокупне документације и физичке реализације пројекта;
Пројектно-техничка документација, Наративни и финансијски извештаји носиоца
пројекта, грађевински дневници и привремене и окончане ситуације, Уговори,
фактуре;
Релевантни подаци и подлоге из ранијих фаза планирања, истраживања и
пројектовања су недоступни; Одсуство разумевања и подршке корисника
(наведених општина) за његове циљеве; Политичка и економска нестабилност;
Непоштовање Уговора од стране пројектантских кућа и извођача радова;
Дисконтинуитет прилива средстава за реализацију.
По завршетку сваке пројектне целине (како у фази пројектовања, тако и у фази
физичке изградње).
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2.8 Унапређење и управљање животном средином
Заштита слива реке Дунав изградњом регионалне комуналне
инфраструктуре пречишћавања отпадних вода у Сремском округу
Спречено загађивање реке Дунав од отпадних комуналних вода општина
Сремског региона и створени предуслови да оне обезбеде грађанима, туристима и
инвеститорима комуналну услугу сакупљања и третмана отпадних вода у складу
са националним и прописима ЕУ
Пројекат заштите слива реке Дунав изградњом комуналне инфраструктуре у
Сремском региону са формирањем институциопналног регионалног оквира
оснивањем Међуопштинске радне групе спроводи се кроз активност израде
Генералног пројекта са претходном студијом оправданости заштите слива реке
Дунав изградњом комуналне инфраструктуре у Сремском региону. Осим сводне
Студије, којом се формира регионални пројекат, Пројекат се у суштини састоји од
неколико ЛОТ-ова, заправо санације већ постојећег регионалног колектора
отпадних вода Инђија-Ст. Пазова, изградње регионалног заједничког постројења
за прераду отпадних вода за обе општине које ће се налазити на подручју
општине Ст. Пазова, изградња недостајуће насељске канализационе мреже за
општину Инђија и Стара Пазова.
Општинске дирекције за изградњу; Локална јавна предузећа за водовод и
канализацију
Регионална развојна агенција Срем, Општинске дирекције за изградњу, Локална
јавна предузећа за водовод и канализацију;
Општине: Инђија и Стара Пазова
1. Фаза: Израда комплетне пројектно техничке документације у складу са Законом
о планирању и изградњи (Генерални пројекат, Претходна студија оправданости,
Студија оправданости (за регионални ППОВ), појединачни идејни и главни
пројекти (за регионални ППОВ и насељске канализације општина Инђија и Ст.
Пазова), израда недостајућих ПДР-ова; Формирање Међуопштинске радне групе
за канализационе системе
2. фаза: Изградња регионалног постројења за пречишћавање отпадних вода,
ППОВ Инђија, Стара Пазова, изградња насељских канализација општине Инђија
и Стара Пазова (иде делимично са првом фазом у смисли спремности постојећих
пројеката који могу ићи у реализацију.
1. фаза 18 месеци;
2. фаза 48 месеци
1 фаза 35.000.000,00 РСД (305.099,70 ЕУР)
2. фаза 7.980.000.000,00 РСД (69.562.731,11 ЕУР)
20% буџети општина;
80%АПВ или Републике Србија или ЕУ ИПА

Очекивани резултати
програма/пројекта

1. Урађена пројектно техничка документација: Генерални пројекат са Претходном
студијом оправданости за заштиту слива реке Дунав изградњом комуналне
инфраструктуре пречишћавања отпадних вода у Сремском округу;
2. Урађени недостајући ПДР за локацију постројења за пречишћавање отпадних
вода и припрадајућих колектора;
3. Урађене Студије оправданости са Идејним пројектом и Главним пројектом
ППОВ и припадајућих колектора;
4. Физичка изградња регионалног ППОВ и насељске канализације у општинама
Инђија и Ст. Пазова;

Индикатори резултата

1 фаза: Урађена комплетна инвестиционо техничка документација за
пречишћавање отпадних вода у сливу реке Дунав у Сремском округу са планском
документацијом;
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2 Фаза: изграђен објекат (ППОВ) и насељска канализација општина Инђија и Ст.
Пазова; број прикључених домаћинстава (35.000) и привреде (2.900) на
канализациони систем.

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта

Процена ризика

Евалуација

Ослобађање финансијских фондова за припрему и физичку реализацију пројеката;
покривеност Сремског округа у сливу Дунава канализационом системима;
повећан степен квалитета воде у сливу реке Саве; повећан БДП у региону Срема
за рачун изграђене инфраструктуре канализационих система у сливу реке Дунав;
Наративно и финансијски, по испостављеним документима који чине предвиђен
скуп целокупне документације и физичке реализације пројекта;
Пројектно-техничка документација, Наративни и финансијски извештаји носиоца
пројекта, грађевински дневници и привремене и окончане ситуације, Уговори,
фактуре;
Релевантни подаци и подлоге из ранијих фаза планирања, истраживања и
пројектовања су недоступни; Одсуство разумевања и подршке корисника
(наведених општина) за његове циљеве; Политичка и економска нестабилност;
Непоштовање Уговора од стране пројектантских кућа и извођача радова;
Дисконтинуитет прилива средстава за реализацију;
По завршетку сваке пројектне целине (како у фази пројектовања, тако и у фази
физичке изградње)
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Мера 2.9. Унапређење заштите становништва у кризним ситуацијама у циљу подизања квалитета живота
грађана и имиџа региона
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
2.9 Унапређење заштите становништва у кризним ситуацијама у циљу
подизања квалитета живота грађана и имиџа региона
Биолошко сузбијање ларви комараца на територији АП Војводине
Циљ организовања и реализације акције сузбијања ларви комараца јесте
смањење бројности комараца билошким сузбијањем ларви на еколошки једино
прихватљив начин. идентификација изворишта ларви комараца која доприносе
извођењу акције, заштита људи и животиња од комараца и болести које они
преносе, превенција ширења болести, спречавање уношења и ширења нових
вектора и нових вируса, заштита животиња, посебно у заштићеним природним
добрима, смањење губитка у пчеларству, несметано обављање радова поред
река, развијање туризма, лова и риболова...
Након утврђивања стања на терену, односно критичног броја ларви комараца,
Секретаријат издаје налог извођачу да изврши третман на одређеном
локалитету и временском року који је предвиђен за правовремено извршење
услуге сузбијања комараца. Извођач о термину извођења третмана обавештава
Секретаријат као наручиоца посла и локалну самоуправу на чијој територијисе
вршити третман. Сваки третман контролише се помоћу ГПС уређаја, а утрошак
препарата се евидентира након сваког третмана. Извођач биолошког сузбијања
ларви комараца доставља месечне и коначан извештај о спроведеној акцији
Секретаријату који би уједно вршио супервизију извршеног посла.
Члан 4. став 1. тачка 2. и става 2. Закона о заштити животне средине
(„Службени гласник РС“; бр. 135/04, 36/09, 43/11 – одлука УС)
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Акцијом сузбијања ларви комараца обухваћене су сва већа водена изворишта
(реке, језера, баре, канали,..) на територији АП Војводине

Активности на пројекту

Пре почетка акције сузбијање ларви комараца неопходно је на време извршити
јавну набавку препарата за сузбијање ларви комараца на бази бактерије
Bacillus thuringiensis var.isrealensis и јавну набавку услуге сузбијања ларви
комараца. Акција сузбијања ларви комараца подразумева следеће активности:
праћење појаве ларви у леглима уз велике реке, праћење бројности и
утврђивање ларви комараца по одређеним локалитетима, алармирање при
појави критичних вредности популације комараца, издавање налога извођачу
третмана за сузбијање ларви комараца, праћење временских услова као што су:
количина падавина, температура ваздуха и воде, влажност ваздуха,
хидролошке прилике као што је водостај на рекама. Покрајински секретаријат
као наручилац посла врши супервизију над целокупним пројектом.

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

6 годинa- 6 месеци годишње

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката

минимално 365.000.000.00 динара годишње, од чега за услугу сузбијања ларви
комараца 61.000.000.00 и 304.000.000.00 за набавку добра- препарата за
биолошко сузбијање комараца
2014 буџет АПВ - 365.000.000,00, 2015- 401.500.000,00, 2016 - 441.650.000,00,
2017 - 485.875.000,00
Спречавање појаве критичног броја ларви комараца у циљу превенције и
спречавања ширења вируса Западног Нила и успешне заштите становништва
од заразних болести које комарци као вектори преносе.
извршено сузбијање на око 120.000 ха на годишњем нивоу и више
смањена бројност одраслих форми комараца
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Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

Перидични и коначни извештаји Влади АПВ
Информација ка Влади
од метеоролошких услова ( киша, јак ветар ) може да одложи реализацију
планираних активности .
незаинтересованост понуђача за учешће на тендерима , недовољно познавање
понуђача о тендерској процедури
наративни и финансијски извештаји Влади АПВ
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
2.9 Унапређење заштите становништва у кризним ситуацијама у циљу
подизања квалитета живота грађана и имиџа региона
Успостављање прекограничног УНЕСЦО резервата биосфере "МураДрава-Дунав"
Формирање и адеватно упраљање, на заједничким и усаглашеним основама,
подручја заштићених и очуваних природних целина у Аустрији, Словенији,
Мађарској, Хрватској и Србији, унутар прекограничног резервата биосфере
"Мура-Драва-Дунав", у оквиру програма УНЕСЦО Човек и биосфера", у циљу
очувања природних вредности и одрживог коришћења природних ресурса на
уздуж три велике европске реке.
Формирање пркеограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" следи
определење министара задужених за животну средину Аустрије, Словеније,
Мађарске, Хрватске исказано у међуминистарској декларацији која је
потписана у 11. марта 2011. у Будимпешти, да се на подручју уздуж Дунава,
Драве и Муре у наведеним земљама успостави ово прекогранично заштићено
подруччје. У име Републике Србије, Покрајински завод за заштиту природе је
израдио и 29. септембра 2013. номиновао за овај резерват биосфере на
површини од 176.636 хектара. Покрајински завод за заштиту природе је
кооордининатор управљачких тела предложеног резервата биосфере а
пројектне активности подразумевају активности самог управљачког тела Савета заинтересованих страна Резервата биосфере, на успостављању и
реализацији функција овог подручја: заштита, подршка и развој.
ПЗЗП
ПЗЗП
Западно-бачки управни округ: Град Сомбор, Општина Апатин, Општина
Оџаци, Јужно-бачки управни округ: Општина Бач, Општина Бачка Паланка.
Израда номинације и номиновање подручја за резерват биосфере, сарадња са
Комитетом за УНЕСЦО Министарства спољних послова, сарадња са
представницима стручних институција заштите природе/министарстава
зуадужених за заштиту животне средине Аустрије, Словеније, Мађарске и
Хрватске уунутар Координационог савета резервата биосфере, координисање
радом Савета заинтересованих страна резервата биосфере, координисање
радом Савета општинских форума заинтересованих страна резервата
биосфере, сарадња заинтересованих страна на испуњаавању функција
резервата биосфере путем пројектног рада.
Пројекат траје од 2011. године и нема дефинисан завршетак. Прва фаза
подразумева консултациони процес са заинтересованих+м странама и трајала
је у периоду 2011-2013. Друга фаза започела је подношењем номинације, док
трећа започиње проглашењем резервата биосфере (2014).

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Формирање и адекватно управљање прекограничним резерватом биосфере, на
основу програмских/стратешких докумената УНЕСЦО програма "Човек и
биосфере" и у координацији између пет држава, како би се подржала
презентација подручја и ојачале могућности његовог одрживог коришћења.
Повећање свести и нивоа активности локалних заједница и привреде ослоњене
на Резерват биосфере у његовој промоцији
Величина еколошко значајних подручја и дужина еколошких коридора на
подручју АПВ; број израђених планова управљања делова еколошке мреже;
дужина издвојених, односно формираних пуфер појасева; дужина издвојених,
односно подизаних мултифункционалних пољозаштитних појасева; број
уређених локација у функцији сеоског, ловног и еко-туризма: уређена места за
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Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

одмор, осматрачице птица, стазе за шетање, јахање, трим-стазе; повећање
нових објеката и локација које користе традиционалне облике сеоских
активности за туристичке сврхе (етно-салаши, рибарске куће, чобанске колибе
и сл.); број нових манифестација у оквиру сеоског туризма који се оснивају на
традиционалном коришћењу природних ресурса; , број ноћења у туристичким
објектима рурлних области; раст броја сеоских домаћинства уккључених у
туристичке активности; број локалних самоуправа и цивилних организација
укључених у управљање еколошком мрежом.
Врсте и број јединки традиционалних раса/варијетета дивљих биљака и
животиња које се узгајају на подручју Резервата биосфере; дистрибуција
традиционалних раса/варијетета у резервату биосфере; број домаћинстава коге
гаје традиционалне расе; број посетилаца резервата биосфере; број објеката
које нуде услуге резервата биосфере; број пројеката које развијају функције
резервата биосфере у области: заштите, подршке и развоја: генерисани профит
пре и након прогрлашења резервата фиосфере; број научних и стручних
публикација о резервату биосфере, број састанака Савета заинтересованих
страна резервата биосфере и степен укључености појединих заинтересованих
страна.
Годишњи извештај о реализацији пројекта, извештаји са састанака
заинтересованих срана, годишњи извештај о раду Покрајинског завода за
заштиту природе
Institute for Nature Conservation of Vojvodina Province: Nomination Form for
the Establishment of UNESCO Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube. Novi
Sad, 2013
Варијације у заинтересованости учесника пројекта за његову реализацију,
неадекватна институционална подршка.
Израда и попуњавање евалуационих листића од стране учесника пројекта и
њихова анализа.
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Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
2.9 Унапређење заштите становништва у кризним ситуацијама у циљу
подизања квалитета живота грађана и имиџа региона
Ка свеобухватном систему против насиља над женама у АП Војводини
Унапређен систем заштите од насиља над женама на територији АП Војводини
и повећан степен информисаности о проблему насиља и мерама заштите
Пројекат предвиђа спровођење мера које су дефинисане покрајинском
стратегијом за заштиту од насиља у породици и других облика родно
заснованог насиља на територији АП Војводине (нацрт стратегије је у изради)
предлагање и спровођење мера афирмативне акције у циљу побољшања
економског и друштвеног положаја жена, нарочито рањивих група жена, као и
елиминације насиља над женама и насиља у породици
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
и партнерске невладине организације

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

АП Војводина

Активности на пројекту

спровођење основних и специјалистичких едукација професионалаца у
надлежних институцијама из области спречавања насиља у породици;
подршка у спровођењу локалних споразума о сарадњи надлежних институција
у случајевима насиља насиља над женама у породично-партнерском контексту;
информисање јавности о насиљу у породици и службама подршке;
спровођење истраживања о распрострањености насиља у АП Војводини и
одговору институција на насиље
развој и имплементација програма за економско оснаживање жена које су
изложене насиљу
развој и имплементација програма за подршку женама из посебно угрожених
категорија друштва
јачање координираног деловања институција на покрајинском и локалном
нивоу
подршка невладиним организацијама које пружају услуге подршке и заштите
од насиља у породици
подршка унапређењу система размене података између надлежних служби о
пријављеним случајевима насиља

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

2014-2017

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Укупно: 2014-25.915.810,00 2015-76.000.000,00 2016-76.000.000,00 201776.000.000,00 Буџет: 2014-12.000.000,00 2015-7.600.000,00 2016-7.600.000,00
2017-7.600.000,00

Унапређени капацитети институција за координирано решавање случајева
насиља, већа свест о неприхватљивости насиља
број општина у којима постоји мултисекторски облик заштите од насиља у
породици и партнерским односима
број жена у општинама АП Војводине која користе услуге заштите и подршке
од насиља у породици у односу на претходни период
% жена из посебно угрожених категорија које користе услуге заштите и
подршке од насиља у породици у односу на претходни период
број специјализованих услуга за заштиту и подршку у случајевима насиља
број општина које финансирају услуге подршке и заштите од насиља у
породици и партнерским односима
број пријављених случајева насиља у породици
Број процесуираних случајева насиља у породици
број изречених мера заштите у судским процесима случајева насиља у
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Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

породици
број кривичних пресуда за насиље у породици
наративно и финансијско

Процена ризика

средњи

Евалуација

‒ Ex-ante евалуација,
‒ Оn-going евалуација,
‒ Interim евалуација,
‒ Mid-term евалуација
‒ Ex-post евалуација.
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Циљ пројекта
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Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
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бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
2.9. Унапређење заштите становништва у кризним ситуацијама у циљу
подизања квалитета живота грађана и имиџа региона
Израда пројектно-техничке документације за регионални систем
водоснабдевања општина Бечеј и Нови Бечеј.
Унапређење квалитета живота грађана општина Бечеј и Нови Бечеј кроз
обезбеђење воде за пиће, квалитета прописаног одговарајућим Правилником.
Бечеј се снабдева водом са сопственог изворишта са могућношћу проширења, а
које располаже довољним резервама воде, што је и потврђено детаљним
хидрогеолошким испитивањима и математичким моделима за различите нивое
експлоатације. Бунарска вода припада категорији "Б", односно не захтева
комплексно пречишћавање, и постојећим третманом у станици за
кондиционирање воде постиже се квалитет воде за пиће, у потпуности према
захтевима Правилника о хигијенској исправности воде за пиће. У насељеним
местима општине Бечеј водоснабдевање је организовано по сепаратном
систему, из појединачних бунара, уз мешање "беле" и "жуте" воде (са
повишеним садржајем метана, арсена, амонијака, органских материја, бора,
гвожђа, натријума) без кондиционирања и континуалне дезинфекције, што
представља реалан здравствени ризик. Са друге стране, у целој Општини Нови
Бечеј користи се нетретирана подземна вода категорије "Х" (са повишеним
садржајем арсена, амонијака, органских материја, бора, гвожђа, натријума) за
јавно водоснабдевање. За кондиционирање овакве подземне воде потребно је
комплексно, захтевно технолошко и веома скупо решење у циљу добијања
квалитета воде за пиће. Реалну основу за предложени пројекат представља:
доказане довољне резерве воде на изворишту Бечеј; квалитет сирове воде у
Бечеју; довољан капацитет постојеће станице за кондиционирање воде у
Бечеју; удаљености Бечеј-Бачко Петрово Село и Бечеј - Бачко Градиште (у
општини Бечеј) и удаљеност Бечеј-Нови Бечеј(-Кумане) које не прелазе 11км.
Реализацијом овог пројекта обезбедило би се водоснабдевање исправном
водом за пиће у две суседне општине, који припадају Јужно-бачком и Средњебанатском округу, те се стога може квалификовати као регионални систем
водоснабдевања, који би имао конзумно подручје од око 60.000 становника. У
претходном периоду општине Бечеј и Нови Бечеј су кроз процес планирања
пројекта усвојиле следећа документа: 1.Решење о одређивању чланова
централне радне групе за реализацију пројекта регионалног водовода, РС АПВ
Општина Нови Бечеј, бр.И 02-325-3/2011,04.05.2011. године. 2. Решење о
именовању радног тима, РС АПВ Општина Бечеј, бр.ИИ 023-107/2011,
07.06.2011.године. 3. Споразум о сарадњи на реализацији пројекта "Израда
пројектно-техничке документације за регионални систем водоснабдевања
општина Бечеј и Нови Бечеј", РРА Бачка, бр.435 од 06.12.2011.године.
Локалне самоуправе Бечеј и Нови Бечеј, Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и равноправност полова .
Oпштинa Бeчej, Oпштинa Нoви Бeчej, Прeдузeћe „Вoдoкaнaл“ Бeчej, ЈП
"Комуналац" Нови Бечеј, Дирeкциja зa изгрaдњу Бeчej, Дирeкциja зa изгрaдњу
Нoви Бeчej, Рeгиoнaлнa рaзвojнa aгeнциja Бaчкa, Рeгиoнaлни цeнтaр зa
друштвeнo eкoнoмски рaзвoj Бaнaт.
Oпштинa Бeчej (Jужнoбaчки oкруг) и oпштинa Нoви Бeчej (Срeдњoбaнaтски
oкруг).
Израђен Генерални пројекат са претходном студијом оправданости;
Израђен Идејни пројекат са студијом оправданости.
12 мeсeци
Износ средстава
12.000.000,00 РСД
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Извор средстава
Сoпствeнa срeдствa: 3.600.000,00 РСД
Други фoндoви (покрајински, национални, ЕУ ): 8.400.000,00 РСД.

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Евалуација

Извесност добијања средстава
У складу са расписаним конкурсима.
Oбезбеђење предуслова (неопходне пројектно техничке документације) за
изградњу регионалног водовода који ће омогућити водоснабдевање водом
квалитетне воде за пиће, у довољној количини, путем одрживог система
регионалног водовода Бечеј - Нови Бечеј, уз снижење оперативних трошкова
по 1м3 кондициониране воде за пиће.
1. Генерални пројекат са претходном студијом оправданости;
2. Идејни пројекат са студијом оправданости;
3. Број становника који имају адекватан приступ пијаћој води;
4. Број индустријских објеката и пољопривредних газдинстава који имају
приступ адекватном водоснабдевању;

Генерални пројекат са претходном студијом оправданости и Идејни пројекат са
студијом оправданости, који произилази из Генералног пројекта са претходном
студијом оправданости, и неопходних подлога за израду, указаће на бенефите
регионалног система водоснабдевања, који се огледају првенствено у
унапређењу животног стандарда становника општина Бечеј и Нови Бечеј путем
обезбеђења здравствено исправне и довољне количине воде за пиће.
Истовремено, реализацијом овог пројекта, обезбедио би се одржив систем
кроз: 1. континуални мониторинг изворишта, 2. оптимизацију експлоатације
аквифера, 3. унапређену енергетску ефикасност путем фреквентно управљаних
пумпи, 4. еколошки и енергетски оправдано искоришћење метана ослобођеног
дегазацијом, 5. снижење оперативних трошкова по 1 м3 произведене воде за
пиће, и 6. формирање тарифног система заснованог на економским
принципима.
И Израда неопходне пројектно-техничке документације је предуслов за
обезбеђење финансијских средстава за реализацију пројекта изградње
регионалног водоводног система за општине Бечеј и Нови Бечеј.

Наративни и финансијски извештај по завршетку пројекта (након 12 месеци).

1.
2.
3.

Обезбеђивање финансијских средстава (средњи);
Промене политичке воље за реализацију пројекта (мали);
Додатна девастација постојећег система водоснабдевања (висок).

Према фазама у процесу реализације пројекта:
‒ Пре почетка (ex ante),
‒ По завршетку (ex post).
Евалуација ће обухватити: евалуацију учесника самог процеса спровођења
пројекта, евалуацију садржаја пројекта, као и постигнутих резултата и ефеката.
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II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.9. Унапређење заштите становништва у кризним ситуацијама у циљу
подизања квалитета живота грађана и имиџа региона
Израда пројектно-техничке документације за изградњу деоница државног
пута I реда Врбас-Кула-Сомбор, са краком путног правца Бездан-Батина
(веза коридор X-коридор VII )
Унапређење друмског саобраћаја које ће допринети одрживом привредном развоју
и подизању квалитета живота грађана.
Град Сомбор и општине Кула и Врбас имају изузетно повољан географски
положај за развој свих видова саобраћаја, где се по важности истиче друмски
саобраћај чији потенцијали у довољној мери нису искоришћени. При изради
просторног плана Републике Србије, Град Сомбор, као и Западнобачки округ
оцењен је као саобраћајно неприступачан. Поред неспорне потребе да се постојеће
друмске саобраћајнице и саобраћајне површине модернизују, потребно је
планирати нове садржаје и то кроз изградњу нових саобраћајница. Такође,
проблем транзитних путева потребно је решавати дислокацијом, кроз изградњу
саобраћајнице за брзи моторизовани саобраћај од а према Сомбору, и ка
граничном прелазу према Хрватској. Услед интензивног и све јачег протока
саобраћаја повећан је ризик по безбедност становништва, затим бука, загађеност
ваздуха, вибрације, прашина и сл. На пример, у општини Кула, трасом
регионалног пута Р-101 и магистралног пута М-3 дневно прође око 6000 возила
што доводи до преоптерећености и закрчења тешким саобраћајем. Проблем
преоптерећености се ствара посебно приликом кампање шећерне репе у шећерани
у Црвенки. Интензитет саобраћаја је изражен и у другим општинама/граду , где
неретко пролази и кроз главне улице. Велика фреквенција саобраћаја проузрокује
проблеме: високе загађености ваздуха у деловима насеља који су у близини
саобраћајница, бука, перманентно уништавање магистралног пута и оштећења
зграда поред самог пута и сл. Значајан проблем региона је и наслеђена саобраћајна
инфраструктура из почетка прошлог века, која није дефинисана у складу са
друштвено-економским развојем. Изградња деонице државног пута I реда ВрбасКула-Сомбор, са краком путног правца Бездан-Батина (веза коридор X- коридор
VII) била би од вишеструке развојне користи за све локалне самоуправе које се
налазе на том потезу. Релизацијом пројекта индустријска зона Кула-Врбас и
индустријска зона: Сомбор, би постале интересантније за инвеститоре јер би се
изградњом деонице знатно побољшале прилике, скратио путни правац и убрзао
промет робе. Саобраћајним повезивањем коридора VII и коридора X обезбедила
би се саобраћајна приступачност Западнобачког и Јужнобачкиг округа, што би
значајно утицало на повећање страних улагања. Нови саобраћајни капацитети ће
додатно привући транзитни саобраћај дуж овог правца и омогућити висок ниво
саобраћајне услуге у међурегионалном и међународном повезивању, као и комфор
и безбедност свим учесницима у саобраћају, те смањити негативне ефекте по
околину, безбедност и здравље становништва.
Локалне самоуправе Врбас, Кула, град Сомбор, ЈП Путеви Србије, Покрајински
секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова .
Град Сомбор, Oпштинa Кула, Општина Врбас, Регионална развојна агенција
Бачка, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност
полова .
Град Сомбор (Западнобачки округ), Општина Врбас (Jужнoбaчки oкруг) и
Општинa Кула (Западнобачки округ)

Активности на пројекту

Израда пројектно-техничке документације за изградњу деонице државног пута Iб
реда Врбас-Кула-Сомбор, са краком путног правца Бездан-Батина (веза коридор
X-коридор VII).

Трајање пројекта

12 мeсeци
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(према фазама, у месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Износ средстава
44.959.009,00 РСД
Извор средстава
Други фoндoви (покрајински, национални, ЕУ ): 44.959.009,00 РСД.
Извесност добијања средстава
У складу са расписаним конкурсима.
Дефинисан Генерални пројекат са претходном студијом оправданости деонице
државног пута Iб реда Врбас- Кула-Сомбор са краком Бездан-Батина (веза
коридор X – коридор VII).
1. Генерални пројекат са претходном студијом оправданости;
2. Број километара пута који обухваћеног ПТД.
Обезбеђење предуслова (неопходне пројектно-техничке документације) за
изградњу деонице државног пута Iб реда Врбас-Кула-Сомбор, са краком БезданБатина (веза коридор X- коридор VII) који ће омогућити одрживом привредном
развоју и подизање квалитета живота грађана.
Предности изградње деонице државног пута Iб реда Кула-Врбас Сомбор, са
краком Бездан-Батина (веза коридор X-коридор VII) су: измештање транзитног
саобраћаја, формирање нових индустријских зона, оживљавање граничних
прелаза Бачки Брег и Бездан, скраћење путовања за око 150 км из земаља
западне Европе према југу, повратни позитивни утицај на укупни друштвеноекономски развој региона, као и интеграција и интернационализација Србије и
Војводине са Европом.
Наративни и финансијски извештај по завршетку пројекта (након 12 месеци).

1.
2.
3.

Обезбеђивање финансијских средстава (средњи);
Евентуалне измене битних елемената при изради ПТД (висок);
Избор неадекватног подуговорача за израду ПТД (низак).

Према фазама у процесу реализације пројекта:
‒ Пре почетка (ex aнтe),
‒ По завршетку (ex пoст,).
Евалуација

Евалуација ће обухватити: евалуацију учесника, самог процеса спровођења
пројекта, евалуацију садржаја пројекта, као и постигнутих резултата и ефеката.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата
Индикатори ефеката

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.9. Унапређење заштите становништва у кризним ситуацијама у циљу
подизања квалитета живота грађана и имиџа региона
Реконструкција и изградња пута првог Б. реда бр.19 деоница од Ердевика
до Бачке Паланке и веза са Државним путем бр.12 са изградњом моста на
реци Дунав
·
Повезивање административног центра Бачке Паланке са насељеним
местом Нештин и насељеним местом Визић
·
Повезивање саобраћајницом сремске и бачке обале Дунава, заобилазећи
Гранични прелаз Републике Србије и Републике Хрватске
·
Саобраћајно повезивање Републике Србије и Бих (Република Српска)
Гранични прелаз Сремска Рача
Санација и рехабилитација постојећег коловоза који ће бити саставни део
Државног пута 1Б. бр.19 и изградња недостајућег дела пута на постојећој траси
као и изградња моста на реци Дунав.
Министарство саобраћаја
ЈП“Путеви Србије“
Општина Бачка Паланка
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова .
Општина Бачка Паланка
ЈП“Путеви Србије“, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова .
Општина Бачка Паланка, Општина Шид, Јужнобачки округ, Сремски округ

Израда пројектно-техничке неопходне документације
Решавање имовинско-правних односа за потребе реализације пројекта
Извођење радова на терену
5 година
Износ средстава
5.700.000.000,00 РСД
Извор средстава
Представити финансијски портфолио пројекта (буџет, ЕУ фондови, фондови АП
Војводине и сл.).
Буџет Општине Бачка Паланка, Буџет републике Србије, Средства ЕУ
Извесност добијања средстава
ВИСОКА
·
Растерећење Града Новог Сада у смислу преоптерећеног саобраћајног
центра
·
Растерећење саобраћајнице Иришки венац
·
Успостављање директне саобраћајне везе између сремскеи бачке стране
обале Дунава, без потреба улаза у републику Хрватску , проласка
царинских процедура и граничног прелаза.
1.Обезбеђење предуслова за (неопходне пројектно-техничке документације) за
израду путног правца;
2. Смањен број путничких возила на Иришком венцу
3. укидање потребе за царинским прелазима на поменутом правцу
-Повећана комуникација становништва општине Бачка Паланка;
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Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

-Позитивни социјални и економски утицаји на насеља Нештин и Визић;
-Скраћење путне везе са Београдом.
-Приказ пројектно-техничке документације;
-Одлуке и протоколи о сарадњи, извештаји;
- Наративно и финансијско извештавање –током трајања пројекта и по
завршетку пројекта (на годишњем нивоу, по завршетку пројекта).

Процена ризика

-Обезбеђење финансијских средстава (средњи);
-Промене политичке воље за реализацију пројекта (средњи);
-Додатна девастација постојећег система саобраћајне мреже (средњи).
Према фазама у процесу реализације пројекта:
‒ Пре почетка (ex aнтe),
‒ По завршетку (ex пoст, финaл).

Евалуација
Евалуација ће обухватити: евалуацију учесника, самог процеса спровођења
пројекта, евалуацију садржаја пројекта, као и постигнутих резултата и
ефеката.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
2.9 Унапређење заштите становништва у кризним ситуацијама у циљу
подизања квалитета живота грађана и имиџа региона
Издвајање мултифункционалних елемената еколошке мреже и њихова
интеграција у одрживи развој руралних области
Формирање кохерентне, мултифункционалне мреже заштићених подручја и
станишта значајних за очување биолошке разноврсности који испољава и
друге функције, од којих су најзначајнија заштита плодног земљишта,
подземних и површински вода, развој ловног и сеоског туризма.
Издвајање и унапређењења стања мултифункционалне еколошке мреже се
одвија у складу са потребама појединачних области. Еколошка мрежа, поред
своје примарне функције у очувању биолошке разноврсности расцепканих и
изолованих станишта, има важну улогу и у заштити природних ресурса. С
обзиром на очекиване климатске промене, прироритет је заштита подземних и
површинских вода. У сарадњи са сектором водопривреде, потребно је
проценити најефикаснији начин формирања пуфер појасева унутар еколошке
мреже ради смањења дифузног загађење са аграрних површина. Ревизијом
планова регулација вода потребно је искористити способност влажних
станишта да имају улогу природних ретензија и на тај начин смањити локалне
потребе за одводњавање, односно ризик од поплава. Неопходно је интегрисати
еколошке коридоре у заштиту плодног земљишта од ерозије и у развијању
ловних ресурса. Делови простора еколошке мреже могу да се користе за
рекреацију (шетачке и јахачке стазе). Уређењем простора еколошке мреже се
проширује туристичка понуда сеоског и еко-туризма побољшањем визуелних
карактеристика предела и отварањем могућности за нове активности
(посматрање птица, јахање, формирањем туристичких стаза у руралним
обалстима итд.).
ПЗЗП, Покрајински секретаријат за животну средину и одрживи развој,
Покрајински завод за заштиту природе
Цело подручје АПВ
Валоризација природних вредности и угрожавајућих фактора на терену и
уношење резултата у бази података Завода. Утврђење могућности пратећих
функција елемената мреже у сарадњи са корисницима простора и са
институцијама других сектора. Дефинисање мере заштите и унапређења, као и
могућности одрживог коришћења за израду планова управљања, пружање
стручне помоћи управљачима еколошке мреже.
Пројекат траје од 2014. до 2020. године и остварује се у три фазе, које се на
појединачним подручјима одвијају сускцесивно 1. Идентификација елемената
еколошке мреже на катастарским подлогама са посебним освртом на еколошке
коридоре(2014-2016); 2. Интеграција елемената еколошке мреже у развојне
планове сектора водопривреде, пољопривреде и туризма (2015-2020); 3.
Кординација израде планова управљљања за појединачне делове еколошке
мреже (2016-2020).

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Формирање еколошке мреже на подручју АПВ, израда планова управљања за
појединачне делове еколошке мреже, формирање пуфер појасева поред језера,
акумулација и канала, формирање мултифункционалних пољозаштитних
појасева, проширење туристичке понуде сеоског, ловног и еко-туризма
формирањем нових стаза за рекреацију (шетање, јахање, трим-стазе),
укључење локалног становништва у управљање еколошком мрежом.
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Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Величина еколошко значајних подручја и дужина еколошких коридора на
подручју АПВ; број израђених планова управљања делова еколошке мреже;
дужина издвојених, односно формираних пуфер појасева; дужина издвојених,
односно подизаних мултифункционалних пољозаштитних појасева; број
уређених локација у функцији сеоског, ловног и еко-туризма: уређена места за
одмор, осматрачице птица, стазе за шетање, јахање, трим-стазе; повећање
нових објеката и локација које користе традиционалне облике сеоских
активности за туристичке сврхе (етно-салаши, рибарске куће, чобанске колибе
и сл.); број нових манифестација у оквиру сеоског туризма који се оснивају на
традиционалном коришћењу природних ресурса; , број ноћења у туристичким
објектима рурлних области; раст броја сеоских домаћинства уккључених у
туристичке активности; број локалних самоуправа и цивилних организација
укључених у управљање еколошком мрежом.
Стабилизација величине популација заштићених и строго заштићених врста;
побољшање стања станишта приоритетних за заштиту; раст функционалних
повезаности метапопуилација и изолованих популација угрођжених дивљих
врста; побољшање стања површинских вода; смањење деградације плодног
земљишта у близини елемената еколошке мреже; стабилно стање популација
ловне дивљачи, повећани приходи ловачких организација од ловног туризма,
повећани приходи од сеоског туризма; повећани број запослених у рураљлним
областима; повећани приходи управљача заштићених добара од еко-туризма.
Покрајински завод за заштиту природе: Средњорочни програм заштите
природних добара за период 2011.-2020.

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.9. Унапређење заштите становништва у кризним ситуацијама у циљу
подизања квалитета живота грађана и имиџа региона
Изградња насипа прве одбрамбене линије главног тиског насипа „МакошЖути Брег“
Да се обезбеди исти степен сигурности брањеног подручија дуж целог тока Тисе
кроз нашу државу.
На десној обали Тисе између Аде и Сенте направљена је после 2006. године
импровизована одбрамбена линија од км 111+170 до км 107+260. Ради
обезбеђења трајног решења потребно је изградити одбрамбену линију са
адекватним степеном заштите. Овим радовима би се постигао исти степен
сигурности брањеног подручија дуж целог тока Тисе кроз нашу државу. Током
одбрана од поплава на Тиси на овој деоници директно је било угрожено око
5000 хектара земљишта које је Тиса плавила, а индиректно су угрожена и насеља
Ада и Мол са 20.000 становника и припадајућим атаром и целокупном
инфраструктуром. Радови подразумевају изградњу одбрамбене линије са
прописаним фактором сигурности.
Република Србија - управљање водама остварује преко ЈВП Воде Војводине
(Закон о водама бр. 30/10 и 93/12 члан 23 и 24)
ЈВП Воде Војводине
Севернобанатски округ, општине Ада и Сента

Грађевински радови
3 месеца
Вредност пројекта: 550.000,00 ЕУР (63.094.130,00 РСД)
Буџет, ЕУ фондови, фондови Светске Банке, кредити
Неизвесно
Изграђен насип
Обезбеђен исти степен сигурности брањеног подручија дуж целог тока Тисе
кроз нашу државу. Заштита око 5000 хектара земљишта које је Тиса плавила и
насеља Ада и Мол која су била индиректно угрожена. Рест превенције од
поплава, економичније спречавање и спровођење великих вода, ефикасније
управљање ризицима од поплава.
Омогућено несметано коришћење земљишта у пољопривредне, индустријске и
друге сврхе уз подизање квалитета живота локалног становништва. Индиректни
ефекти у очувању привређивања, директни ефекти на расту сигурности живота и
привређивања. Очување животне средине.
Фазно, према обављеним активностима и по завршетку радова
Пројектна документација и окончана ситуација
Постоји висок ризик од плављења земљишта на приказаним деоницама,
алтернативна решења су краткорочна и економски неисплатива. Утицај
природних ризика се смањује имплементацијом пројекта. Могућност планирања
ризика.
Према фазама у процесу реализације пројекта
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.9. Унапређење заштите становништва у кризним ситуацијама у циљу
подизања квалитета живота грађана и имиџа региона
Санација левообалног дунавског насипа - стабилизација круне насипа на
локалитетима: Б. Паланка (1+800-9+850), деоница Бегеч - Челарево, Сомбор
(3+461-6+583), деоница Богојево и (49+410-52+400), деоница Бездан
Да се обезбеди комуникација одбрамбеним насипом током спровођења одбране
од поплава
На секторима Д.11 Б.Паланка од км 0+000 до км 98+200 (1+800 – 9+850) и Д.12
Сомбор од км 0+000 до км 61+920 ( 3+461 – 6+583 и 49+410 – 52+400 )
неопходно је извести трајну заштиту круне насипа, израдом асфалтног застора
преко израђене подлоге од туцаника, ради стабилизације и заштите круне насипа.
Ови радови су неопходни ради подизања степена сигурности и обезбеђења
комуникације одбрамбеним насипом током спровођења одбране од поплава.
Радови се могу изводити независно на три поменуте деонице.
Република Србија - управљање водама остварује преко ЈВП Воде Војводине
(Закон о водама бр. 30/10 и 93/12 члан 23 и 24)
ЈВП Воде Војводине
Јужнобачки округ, општина Бачка Паланка и Западнобачки округ, општина
Сомбор
Грађевински радови
Фазно, 2 месеца
Вредност пројекта: 1.650.000,00 ЕУР (189.282.390,00 РСД)
Буџет, ЕУ фондови, фондови Светске Банке, кредити
Трајно заштићена круна насипа и обезбеђена комуникација
Урађена стабилизација круне насипа и подигнут степен сигурности и слободно
кретање возила надлежне службе по круни насипа у току одбране од поплава, и у
свим временским приликама. Смањење утицаја природних фактора. Ефикасније
оперативно спровођење одбране од поплава.
Обезбеђена заштита подручја од плављења и стабилност приноса на
пољопривредном земљишту датог подручја. Директна корист од сигурности
живота и привређивања. Ефикасније и економичније управљање водама.
Наративни и финансијски извештај у фазама са евалуацијом резултата.
Пројектна документација и окончана ситуација.
Постоји висок ризик од плављења земљишта на приказаним деоницама,
алтернативна решења су краткорочна и економски неисплатива. Ризик за државу
у случају поплава. Сезонски ризици у оперативном извођењу радова.
Према фазама у процесу реализације пројекта.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈА ЖИВОТ И
РАД
2.9. Унапређење заштите становништва у кризним ситуацијама у циљу
подизања квалитета живота грађана и имиџа региона
Санација преводнице и уставе Шебешфок
Довођење објекта у функционално стање ради одбране од поплава, регулисања
нивоа вода, развоја туризма и наутике
Бродска преводница Шебешфок налази се на месту уливања канала Баја-Бездан у
канал Бездан – Врбас. Изграђена је 1875. године и поседује историјску вредност.
Широка је 9,5 метара, комора између доње и горње главе преводнице није
озидана већ је остављен трапезни земљани каналски профил. Имала је два пара
двокрилних капија окренутих тако да омогућавају пловидбу само у случају
виших водостаја у каналу Баја-Бездан у односу на канал Бездан-Бачко Градиште.
Објекат се као преводница практично никада није користио, данас се користи као
сигурносна устава. Санација има за циљ довођење објекта у фунционално стање
ради одбране од поплава и регулисања нивоа вода. Окружење око Шебешфока
поседује велики потенцијал за развој туризма.
Република Србија - управљање водама остварује преко ЈВП Воде Војводине
(Закон о водама бр. 30/10 и 93/12 члан 23 и 24)
ЈВП Воде Војводине
Западнобачки округ, општина Сомбор

Грађевински, машински и електро радови
Фазно
Вредност пројекта: 900.000,00 ЕУР (103.244.940,00 РСД)
Буџет, ЕУ фондови, фондови Светске Банке, кредити
Довођење преводнице и уставе Шебешфок у функционално стање за потребе
одбране од поплава, регулисања нивоа вода, развоја туризма
Саниране преводница и устава у оперативном стању. Повећање капацитета за
одбрану од поплава и интегралног управљања водама у каналима Баја-Бездан и
Врбас-Бездан. Повећање рационалности у коришћењу воде и објеката
Могућност регулисања нивоа вода при екстремним вредностима у периоду суша
и одбране од поплава. Развој туристичих садржаја уз активно учешће локалне
заједнице. Раст услова за одрживи развој објекта. Раст флексибилности у
управљању водама.
Наративни и финансијски извештај у фазама са евалуацијом резултата
Пројектна документација и окончана ситуација

Процена ризика

Постоји висок ризик од плављења околног земљишта при високим водостајима
Дунава, алтернативне мере су краткорочне и економски су неисплатива.

Евалуација

Према фазама у процесу реализације пројекта
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Мера 2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу развоја полицентричне
структуре
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре.
Израда пројектно-техничке документације за изградњу деоница државног пута
I реда Врбас-Кула-Сомбор, са краком путног правца Бездан-Батина (веза
коридор X-коридор VII )
Унапређење друмског саобраћаја које ће допринети одрживом привредном развоју и
подизању квалитета живота грађана.
Град Сомбор и општине Кула и Врбас имају изузетно повољан географски положај
за развој свих видова саобраћаја, где се по важности истиче друмски саобраћај чији
потенцијали у довољној мери нису искоришћени. При изради просторног плана
Републике Србије, Град Сомбор, као и Западнобачки округ оцењен је као
саобраћајно неприступачан. Поред неспорне потребе да се постојеће друмске
саобраћајнице и саобраћајне површине модернизују, потребно је планирати нове
садржаје и то кроз изградњу нових саобраћајница. Такође, проблем транзитних
путева потребно је решавати дислокацијом, кроз изградњу саобраћајнице за брзи
моторизовани саобраћај од а према Сомбору, и ка граничном прелазу према
Хрватској. Услед интензивног и све јачег протока саобраћаја повећан је ризик по
безбедност становништва, затим бука, загађеност ваздуха, вибрације, прашина и сл.
На пример, у општини Кула, трасом регионалног пута Р-101 и магистралног пута М3 дневно прође око 6000 возила што доводи до преоптерећености и закрчења
тешким саобраћајем. Проблем преоптерећености се ствара посебно приликом
кампање шећерне репе у шећерани у Црвенки. Интензитет саобраћаја је изражен и у
другим општинама/граду , где неретко пролази и кроз главне улице. Велика
фреквенција саобраћаја проузрокује проблеме: високе загађености ваздуха у
деловима насеља који су у близини саобраћајница, бука, перманентно уништавање
магистралног пута и оштећења зграда поред самог пута и сл. Значајан проблем
региона је и наслеђена саобраћајна инфраструктура из почетка прошлог века, која
није дефинисана у складу са друштвено-економским развојем. Изградња деонице
државног пута I реда Врбас-Кула-Сомбор, са краком путног правца Бездан-Батина
(веза коридор X- коридор VII) била би од вишеструке развојне користи за све
локалне самоуправе које се налазе на том потезу. Релизацијом пројекта индустријска
зона Кула-Врбас и индустријска зона: Сомбор, би постале интересантније за
инвеститоре јер би се изградњом деонице знатно побољшале прилике, скратио
путни правац и убрзао промет робе. Саобраћајним повезивањем коридора VII и
коридора X обезбедила би се саобраћајна приступачност Западнобачког и
Јужнобачкиг округа, што би значајно утицало на повећање страних улагања. Нови
саобраћајни капацитети ће додатно привући транзитни саобраћај дуж овог правца и
омогућити висок ниво саобраћајне услуге у међурегионалном и међународном
повезивању, као и комфор и безбедност свим учесницима у саобраћају, те смањити
негативне ефекте по околину, безбедност и здравље становништва.
Локалне самоуправе Врбас, Кула, град Сомбор, ЈП Путеви Србије, Покрајински
секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова .
Град Сомбор, Oпштинa Кула, Општина Врбас, Регионална развојна агенција Бачка,
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова .
Град Сомбор (Западнобачки округ), Општина Врбас (Jужнoбaчки oкруг) и Општинa
Кула (Западнобачки округ)
Израда пројектно-техничке документације за изградњу деонице државног
пута Iб реда Врбас-Кула-Сомбор, са краком путног правца Бездан-Батина (веза
коридор X-коридор VII).
12 мeсeци
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(према фазама, у месецима)

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Износ средстава
44.959.009,00 РСД
Извор средстава
Други фoндoви (покрајински, национални, ЕУ ): 44.959.009,00 РСД.
Извесност добијања средстава
У складу са расписаним конкурсима.
Дефинисан Генерални пројекат са претходном студијом оправданости
деонице државног пута Iб реда Врбас- Кула-Сомбор са краком Бездан-Батина (веза
коридор X – коридор VII).
1. Генерални пројекат са претходном студијом оправданости;
2. Број километара пута који обухваћеног ПТД.
Обезбеђење предуслова (неопходне пројектно-техничке документације) за изградњу
деонице државног пута Iб реда Врбас-Кула-Сомбор, са краком Бездан-Батина (веза
коридор X- коридор VII) који ће омогућити одрживом привредном развоју и
подизање квалитета живота грађана.
Предности изградње деонице државног пута Iб реда Кула-Врбас Сомбор, са
краком Бездан-Батина (веза коридор X-коридор VII) су: измештање транзитног
саобраћаја, формирање нових индустријских зона, оживљавање граничних прелаза
Бачки Брег и Бездан, скраћење путовања за око 150 км из земаља западне Европе
према југу, повратни позитивни утицај на укупни друштвено-економски развој
региона, као и интеграција и интернационализација Србије и Војводине са Европом.
Наративни и финансијски извештај по завршетку пројекта (након 12 месеци).

1.
2.
3.

Обезбеђивање финансијских средстава (средњи);
Евентуалне измене битних елемената при изради ПТД (висок);
Избор неадекватног подуговорача за израду ПТД (низак).

Према фазама у процесу реализације пројекта:
‒ Пре почетка (ex aнтe),
‒ По завршетку (ex пoст,).
Евалуација

Евалуација ће обухватити: евалуацију учесника, самог процеса спровођења пројекта,
евалуацију садржаја пројекта, као и постигнутих резултата и ефеката.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ
И РАД
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре
Реконструкција и изградња пута првог Б. реда бр.19 деоница од Ердевика
до Бачке Паланке и веза са Државним путем бр.12 са изградњом моста на
реци Дунав
·
Повезивање административног центра Бачке Паланке са насељеним
местом Нештин и насељеним местом Визић
·
Повезивање саобраћајницом сремске и бачке обале Дунава, заобилазећи
Гранични прелаз Републике Србије и Републике Хрватске
·
Саобраћајно повезивање Републике Србије и Бих (Република Српска)
Гранични прелаз Сремска Рача
Санација и рехабилитација постојећег коловоза који ће бити саставни део
Државног пута 1Б. бр.19 и изградња недостајућег дела пута на постојећој траси
као и изградња моста на реци Дунав.
Министарство саобраћаја
ЈП“Путеви Србије“
Општина Бачка Паланка
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова .
Општина Бачка Паланка
ЈП“Путеви Србије“, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова .
Општина Бачка Паланка, Општина Шид, Јужнобачки округ, Сремски округ

Израда пројектно-техничке неопходне документације
Решавање имовинско-правних односа за потребе реализације пројекта
Извођење радова на терену
5 година
Износ средстава
5.700.000.000,00 РСД
Извор средстава
Представити финансијски портфолио пројекта (буџет, ЕУ фондови, фондови
АП Војводине и сл.).
Буџет Општине Бачка Паланка, Буџет републике Србије, Средства ЕУ
Извесност добијања средстава
ВИСОКА
·
Растерећење Града Новог Сада у смислу преоптерећеног саобраћајног
центра
·
Растерећење саобраћајнице Иришки венац
·
Успостављање директне саобраћајне везе између сремскеи бачке стране
обале Дунава, без потреба улаза у републику Хрватску , проласка царинских
процедура и граничног прелаза.
1.Обезбеђење предуслова за (неопходне пројектно-техничке документације) за
израду путног правца;
2. Смањен број путничких возила на Иришком венцу
3. укидање потребе за царинским прелазима на поменутом правцу
-Повећана комуникација становништва општине Бачка Паланка;
-Позитивни социјални и економски утицаји на насеља Нештин и Визић;
-Скраћење путне везе са Београдом.
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Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

-Приказ пројектно-техничке документације;
-Одлуке и протоколи о сарадњи, извештаји;
- Наративно и финансијско извештавање –током трајања пројекта и по
завршетку пројекта (на годишњем нивоу, по завршетку пројекта).

Процена ризика

Евалуација

-Обезбеђење финансијских средстава (средњи);
-Промене политичке воље за реализацију пројекта (средњи);
-Додатна девастација постојећег система саобраћајне мреже (средњи).
Према фазама у процесу реализације пројекта:
‒ Пре почетка (ex aнтe),
‒ По завршетку (ex пoст, финaл).
Евалуација ће обухватити: евалуацију учесника, самог процеса спровођења
пројекта, евалуацију садржаја пројекта, као и постигнутих резултата и ефеката.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре
Осавремењавање техничких и просторних услови у установам образовања
као основа за унапређивање система образовања
Побољшање услова за рад и боравак ученика и наставног особља у установам
основног и средњег образовања као и ученичког стандарда. Да би се наставни
планови и програми могли одвијати редовно и квалитетно неопходно је да се
створе технички и просторни услови као основа за унапређивање система
образовања што изискује континуирано одржавање зграда и опреме.
Пројектом се планира извођење радова на санацији, адаптацији, текућим
поправкама и одржавању објеката установа образовања у АП Војводини што
подразумева извођења радова на поправкама система централног грејања,
кровова, столарије, фасада, као и на кречењу, фарбању, замени водоводних,
канализационих и електричних инсталација и извођењу других грађевинских и
грађевинско-занатских радова на објектима које користе установе образовања, а
све у циљу отклањања недостатака на објектима и ради побољшања услова и
унапређења рада ученика и наставног особља. Такође се планира обнављање
дотрајале и застареле опреме за извођење наставе у школама на териториј АПВ.
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице је
оснивач установа образовања у АП Војводини,
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице,
локалне самоуправе и Министарство просвете

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

На целој територији АПВ

Активности на пројекту

Прикупљање података о стању школских објеката и потребама за санацијом,
адаптацијом, текућим поправкама и одржавањем објеката и опремањем
установа, разматрање прикупљених података и утврђивање приоритета,
извођење радова на санацијама, адаптацијама, текућим поправкама и
одржавању објеката и опремње установа образовања у АП Војводини

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Континуирано (2014, 2015, 2016 година)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Евалуација

608.875.000,00 динара
Буџет: 41.200.000,00
Извесност добијања средстава: Неизвесно
функционални, безбедни и савремени образовни објекти, опремљени
квалитетном и савременом опремом, унапређен васпитно-образовни рад,
оспособљени објекти и задовољни корисници
велики број квалитетних и опремљених просторија у објектима,
безбедно функционисање установа, побољшање енергетске ефикасности
објеката, школовање квалитетних кадрова
Годишњи наративни и финансијски извештаји
Извештаји
Неизвесно обезбеђивање потребних средстава у буџету АП Војводине, као и у
буџетима републике, локалне самоуправе, ЕУ фондова, хаварије на објектима и
елементарне непогоде-хитно извођење радова ради редовног одржавања
наставе, евентуална-непознавање процедура јавних набавки од стране
образовних установа
Једном годишње, по завршетку сваке фазе пројекта
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре
Формирање регионалног центра интеркултуралности Војводине “Музеј
Дунава” у Апатину и осталим одабраним јединицама у Војводини
Имплементација акционог плана за Дунавску стратегију са циљем укључивања
нашег подунавља у туристичку понуду еврорегиона као и допринос културној
ревитализацији подунавских градова у Војводини.
Заштита и очување кроз популарисање вредности богате баштине у областима
нашег а европског подунавља са циљем да постане упориште интегралног
туризма и културе у овом делу Европе.
Да пробуди свест заједнице о потреби чувања специфичног културног
идентитета уз највећу вропску реку и за будућност осветли најзначајније
беочуге сопствене историје.
Намера је да се заједно са заинтерсованим институцијам и организацијама
реализује идеја афирмације и презентације интеркултуралности у овом делу
дунавске Еврорегије, што спада и у један од приоритета Дунавске стратегије.
Пројекта припада тематској области Регионалног просторног плана АПВ:
Прекогранична и међународна сарадња у области заштите културног наслеђа и
неговања мултикултуралности. Пројекат је предвиђен у приоритетима и
стратечким докуметима Општине Апатин и локалних самоуправа које
подржавају пројекат. Предвиђен је такође у нацртудокумента Стартегија
одрживог развоја СРП Горње Подунавље која се кандидује за Европску повељу
за одрживи туризам.
Територија данашње Војводине је због специфичног положаја, одувек била
изразито миграционо подручје, на којем су се сусретале и прожимале различите
културе, језици и конфесије. Немци се у Војводину досељавају почетком XVIII
века, када почињу да пристижу из удаљених делова немачких грофовија. Свака
заједница тежи очувању сопственог идентитета кроз религију, језик, ношњу.
Апатин је данас све значајнији туристички и културни центар на Дунаву у коме
постоји изражена свест заједнице о потреби чувања специфичног културног
идентитета уз највећу европску реку. Швабе у Апатин стижу 1748. године када
почиње колонизација Немаца у данашњу Војводину. Насељавају се занатлије,
изучени мајстори, рибари са вишегодишњим исуством. Доносе савременије
алате и велике рибарске мреже са којима постижу тако богат улов рибе, о којем
у старом завичају нису могли ни сањати, па су тако лов и риболов једно сигурно
најстарија занимања у Апатину, као и другим подунавским насељима. Настају
зачеци индустрије у Апатину: кудељарство, цигларство, млинарство и
производња пива (Апатин је крајем XVIII века израстао у један од највећих
трговачких центара на Дунаву за откуп и продају свеже, замрзнуте и сушене
рибе. Улов рибе у једном периоду је био чак 7.000.000 кг одрживог коришћења
ресурса које поседује на обали Дунава, на локалитету и објектима некадашње
Рибарске централе...). Замисао је да се на локацији Шумске управе у Апатину
(комплекс и објекат некадашње Рибарске централе) припреми и реализује
међурегионални пројекат под радним називом МУЗЕЈ ДУНАВА. Израђен је
Елаборат потребне санације објекта Рибарске централе.
Поред своје основне вокације прикупљања, чувања, стручне и научне обраде и
презентације експоната и докумената, овај центар (музеј) би се одговорно и
посвећено бавио културно - просветним, информативним и педагошким радом,
у сарадњи са сличним културним установама и организацијама из земље и
окружења.
Облик овог центра (музеја) као специјализоване установе биће садржајно
допуњавање музејске мапе регије, државе и Европе, поред Музеја Дунава у
Улму (Немачка ) и сличних установа у Мађарској и Хрватској. Истичемо
намеру да се ојача даља функционална сарадње са Музејом из Улма, који је
заинтересован да буде партнер на пројекту формирања еврорегионалног Музеја
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Надлежности

Носиоци пројекта

дунавске мултиетничности у Апатину, и који би пружио техничку подршку у
постављању музеалија које датирају и сведоче о доласку немачких колониста у
Апатин, године 1748. Такође, у склопу партнерских односа које имамо са
словеначким локалним самоуправама, очекујемо њихов допринос у преношењу
искустава у реализацијама сличних пројеката и у заједничком аплицирању за
бесповратна средства европских фондова.
Правни основ:
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Сл.
гласник РС", број: 99/09 и 67/12 – Одлука УС), Закон о култури ((„Сл. Гласник
РС“, бр. 72/09), међународне конвенције
Институционална надлежност:
Општина Апатин, Градски музеј Сомбор, Покрајински завод за заштиту
споменика културе Петроварадин, ЈП "Војводинаоде", Покрајински
секретаријат за културу и јавно информисање, Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и равноправност полова, Покрајински секретаријат за
урбанизам и градитељство, Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и
међурегионалну сарадњу и локалне самоуправе у региону,
Општина Апатин
Градски музеј Сомбор, ЈВП „Воде Војводине“, ЈП „Војводинашуме“

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

АПВ; Западнобачки округ

Активности на пројекту

1. Израда Претходне студије оправданости, Елабората о формирању Музеја
Дунава и
2. Израда Идејног пројекта реактивације (ревитализације) комплекса
некадашње Рибарске централе у Апатину као централног депоа и осталих
музејско-туристичких јединица и инфо-пунктова у одабраним објектима
региона
3. Припремне активности и извођење радова на ревитализацији музејскотуристичко гпростора у централном објекту у Апатину
4. Уређење музејско-туристичких јединица и инфо-пунктова у одабраним
објектима региона
5. Афирмисање и популаризација, видљивост пројекта у јавности (за све време
трајања пројекта)

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

2014-2019

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

460.000,00 ЕУРА (53.270.000 динара)
Износ потребних средстава:
Фаза 1. 20.000,00 Евра
Фаза 2. 50.000,00 Евра
Фаза 3. 350.000,00 Евра
Фаза 4. 40.000,00 Евра
Буџет општине АПатин, буџет АПВ, буџет РС, ЕУ фондови
Оформљен регинални центар (музеј) интеркултуралност Дунава у Војводини обновљен централни објекат у некадашњој Рибарској централи у Апатину,
уређени музејско-туристички инфо пунктови „Сећања на заједничку прошлост“
у одабраним јединицама из пројекта.
Допуњена културна и туристичка понуда региона у области културног
туризма- интеркултуралност, туризам Сећања на заједничку прошлост
(подунавске швабе, све колонизације Војводине )

Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре
Санација, адаптација и опремање фискултурних сала у АП Војводини
Унпаређење квалитета спровођења наставе физичког васпитања, спортких
школских секција, ванаставних активности ученика и стварање услова за
укључивање што већег броја становништва у спортске активности на
територији АПВ
Пројектом се планира обанвљање дотрајале и застареле опшреме за извођее
наставе физичког васпитања у школама на териториј АПВ. Такође, санацијом и
адаптацијом школских спортских објеката доприноси се квалитетнијим
условима за рад деце и омладине како у току наставе, ванаставним
активностима, тако и у окивру рада спортксих локалних огранизација.
Члан 39. Закона о утврђивању надлежности Aутономне Покрајине Војводине
("Сл. гласник РС", бр. 99/09), члан 32. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи ("Сл. лист АПВ", бр. 4/10, 4/11, 20/12 и 26/12), те чл. 24. и
25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине
Покрајински секретеаријат за спорт и омладину
На целој териториј АПВ

Активности на пројекту

Расподела расположивих средстава по конкурсу потенцијалним корисницима
средстава (образовне институције)
Праћење тока реализације пројеката
Наративо и финансијско извештавање

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Континуирано (2014, 2015, 2016 година)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

50,000,000,00 динара
Буџет АПВ
Велика вероватноћа
Унапређен квалитет спровођења наставе физичког васпитања, спортких
школских секција, ванаставних активности ученика и стварање услова за
укључивање што већег броја локалног становништва у спортске активности
кроз опремање, санацију и адаптацију школских спортких обејката
Број опремљених школских сала на териториј АПВ
Број санираних и адаптираних сала на територији АПВ
Број деце укључене у школске спортске секције
Број корисника школске спортксе инфраструктуре (осим ученика)
Квалитетет спровођења наставе физичког васпитања уједначен у односу на
територијалну припадност
Наративни и финансијски извештај на годишњем нивоу. Постоји образац за
израду извештаја на сајту Секретаријата.
Информација о санацији, адаптацији и опремању школских спортских
објеката на територији АПВ (подноси се Влади АПВ)
Минимална (Евентуална: Непознавање процедура јавних набавки од стране
образовних институција)
Једном годишње, по завршетку сваке фазе пројекта
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре
РЕГИОНАЛНИ ТРЕНАЖНИ ЦЕНТРИ АП ВОЈВОДИНЕ
Основни циљ пројекта јесте препознавање регионалних спортских центара од
значаја за АП Војводину
У првој фази пројекта планирано је препознавање регионалних тренажних
центара (евиденција свих центара, обрада података, бодовање и
категоризација), док се у другој фази планира побољшање услова за бављење
спортом у препознатим центрима (санација, адаптација и опремање).
Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Члан 39. Закона о утврђивању
надлежности Aутономне Покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/09),
члан 32. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Сл. лист
АПВ", бр. 4/10, 4/11, 20/12 и 26/12), те чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету АП Војводине, члан 133. и2 34, Закона о спорту ("Сл. гласник
РС", бр. 24/2011).
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
АП Војводина, у свим окрузима АПВ најмање по један регионални тренажни
центар
Прва и основна активност је анализа комплетног стања спортске
инфраструктуре у АП Војводини. Након тога ће се на основу прикупљених
података донети одлука о мрежи региопналних тренажних центара у АП
Војводини. Следећа и најважнија активност јесте суфинансирање санације,
адаптације и опремања препознатих центара.
I фаза (2014.): прикупљање података о свим спортским објектима у АП
Војовдини ;
II фаза (2014-2015.): категоризација спортских центара и проглашење
регионалних тренажних центара у АП Војводини;
III фаза (2015-2016.): суфинансирање санације, адаптације и опремања
препознатих центара тј. утврђивање намене спортских центара по гранама
спорта и потписивање уговора о дугорочној сарадњи између Покрајинског
секретаријата за спорт и омладину и тренажних центара са тачно дефинисаним
односима по питању улагања и коришћења спортских центара од стране
грађана АП Војводине.
30.000.000 дин (2014.: 10.000.000,00, 2015.: 10.000.000,00, 2016.: 10.000.000,00)
Буџет АПВ
Извесно
Повећање броја корисника спортских центара у АП Војводини и стварање
адекватних услова за бављење врхунским, квалитетним и рекреативним
спортом у АП Војводини.
Број грађана који се баве врхунским спортом у АП Војводини;
Број грађана који се баве квалитетним спортом у АП Војводини;
Број грађана који се баве спортом за све у АП Војводини;
Број опремљених спортских центара у АП Војводини;
Број спортских кампова покрајинских гранских савеза који су организовани у
регионалним тренажним центрима АП Војводине;
Доступност квалитатних спортских садржаја како за врхунски и квалитетан
спорт тако и за спорт за све на целој територији тј. у свим окрузима АПВ.
Наративни и финансијски извештај на годишњем нивоу, који ће бити нa сајту
Секретаријата.

Писани документ о реализацији
пројекта

Пројекат "Регионални тренажни центри АП Војводине"

Процена ризика

Неће бити обухваћени сви регионални тренажни центри у АП Војводини
(свакако заслужују да се нађу на овом списку) због ограниченог буџета за ову
265

Евалуација

намену.
Једном годишње, по завршетку сваке фазе пројекта.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре
ШТЕДЉИВА ЈАВНА РАСВЕТА
Циљ пројекта је да се суфинансирањем набавке и уградње савремених светиљки
са штедљивим сијалицама и, по могућности, системом за управљање смањи
потрошња електричне енергије у јавном осветљењу.
У АП Војводини још увек има доста места са застарелом уличном расветом са
живиним сијалицама. Модернизација система јавне расвете са штедљивим
сијалицама (натријум високог притиска или LED осветљење) са уградњом
система за управљање, односно регулисање нивоа осветљења током ноћи могла
би се досећи уштеда електричне енергије од 35% (натријум високог притиска)
до 70% (LED). Уградњом овакве расвете, осим уштеде енергије, постижу се и
додатни ефекти у виду смањења трошкова одржавања и повећања безбедности
учесника у саобраћају.
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025.године са пројекцијама
до 2030.године, Закон о енергетици „Сл.гласник РС“, бр.57/2011, 80/2011,
93/2012 и 124/2012, члан 10.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине и локалне
самоуправе ( општине и градови) на територији АП Војводине
АП Војводина
Конкурс
2014-2017
Средства из буџета 16.000.000,00 дин. за 2014.годину

Уштеда електричне енергије у јавној расвети
Развој енергетске инфраструктуре
Уштеда електричне енергије
Финансијски и писани извештаји према Уговору и динамици пројекта

Процена ризика
Евалуација
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Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
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Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
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програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
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РАД
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре
KОРИШТЕЊЕ БИОМАСЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У
ЈАВНИМ УСТАНОВАМА
Основни циљ пројекта је примена обновљивих извора енергије за енергетске
потребе у установама јавног типа које за ове намене користе фосилна горива и
на њих троше значајна средства. Тиме би се постигле значајне уштеде и
допринело заштити животне средине.
Са садашњим ценама фосилних горива, енергенти представљају значајну ставку
у укупним трошковима установа оваквог типа, поготово имајући у виду њихов
рад од 24 сата, 360 дана у години.С обзиром на приступачност биомасе на
територији АП Војводине и њену особину ''зелене''енергије, намеће се као
нужна потреба њена примена у енергетске сврхе где год је то могуће.Пројекат
има за циљ афирмацију коришћења обновљивих извора енергије, посебно
биомасе, при чему је њена цена мања у односу на фосилна горива јер у већини
случајева предтавља отпад из ратарске, воћарске или сточарске производње.
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025.године са пројекцијама
до 2030.године, Закон о енергетици „Сл.гласник РС“, бр.57/2011, 80/2011,
93/2012 и 124/2012, члан 10.
Покрајнски секретаријат за енергетику и минералне сировине и болнице,
домови за старе, школе, установе културе, спортски центри итд. као и друге
јавне установе чији је оснивач Влада Републике Србије, Влада АП Војводине и
локалне самоуправе
АП Војводина
Конкурс
2014-2017
Средства из буџета 52.000.000,00 дин. за 2014.годину

Повећано коришћење обновљивих извора енергије тј. домаћег ресурса
Смањење трошкова за енергенте
Развој и примена технологија заснованих на обновљивим изворима енергије
Финансијски и писани извештаји према Уговору и динамици пројекта

Процена ризика
Евалуација
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Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре
КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ
ПОТРОШНЕ ВОДЕ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Основни циљ пројекта је помоћ јавним установама са хуманог, социолошког,
економског и аспекта заштите животне средине, као и решење проблема
снабдевања јефтинијом топлотном енергијом за припрему санитарне топле
потрошне воде путем соларних термалних колектора, нарочито у случајевима
где постоје застарели енергетски објекти (котларнице или постојећи електрични
бојлери) који се морају реконструисати или мењати, а при томе постоји
повећана потреба за топлом потрошном водом.
Многи објекти јавне намене који се финансирају из буџета су велики
потрошачи топле потрошне воде. Они су идеална места да се на њима
инсталирају соларни термални колектори. Овакав тип установа има велику
потрошњу свих видова топлотне енергије, а посебно топле воде нижег
температурног нивоа, као хигијенску санитарну топлу воду и топлу воду за
потребе кухиње и прања веша. Они такође имају повећану потрошњу
електричне енргије због 24-сатног рада јер се у неким случајевима топла вода
припрема путем електричних бојлера.
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025.године са пројекцијама
до 2030.године, Закон о енергетици „Сл.гласник РС“, бр.57/2011, 80/2011,
93/2012 и 124/2012, члан 10.
Покрајнски секретаријат за енергетику и минералне сировине и болнице,
домови за старе, школе, установе културе, спортски центри итд. као и друге
јавне установе чији је оснивач Влада Републике Србије, Влада АП Војводине и
локалне самоуправе
АП Војводина
Конкурс
2014-2017
Средства из буџета 20.000.000,00 дин. за 2014.годину

Повећано коришћење обновљивих извора енергије тј. домаћег ресурса
Смањење трошкова за енергенте
Развој и примена технологија заснованих на обновљивим изворима енергије
Финансијски и писани извештаји према Уговору и динамици пројекта

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре
KOРИШЋЕЊЕ ХИДРОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА
Основни циљ је интезивирање коришћења и експлоатације хидротермалних
ресурса и повећање броја функционалних система, кроз израду пројеката и
нових хидротермалних бушотина за потребе за потребе лечења и рекреације,
грејања и топле воде, производњу електричне енергије, пољопривреде (на пр.
загревање стакленика, рибњака, земљишта), индустрије итд.
На територији АП Војводине, термалне воде, веома мало се користе у односу на
разположиве ресурсе. Од 24 система која су некада била у функцији, од средине
90-тих година прошлог века из разно-разних разлога број система је у сталном
опадању. У 2012. години у функцији их је било само 10, од којих је 7
коришћено у енергетске сврхе а 3 система коришћена су у туристиче сврхе.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине ће
суфинансирати израду пројектне документације или радове и опремање
хидротермалних-истражно-експлоатационих бушотина.
Закон о рударству и геолошким истраживањима и Закон о водама
Покрајнски секретаријат за енергетику и минералне сировине и земљорадничке
задруге, привредна друштва, предузетници и регистрована пољопривредна
газдинства.
АП Војводина
Конкурс
2014-2017
Средства из буџета 40.000.000,00 дин. за 2014.годину

Повећано коришћење обновљивих извора енергије тј. домаћег ресурса
Смањење трошкова за енергенте
Развој и примена технологија заснованих на обновљивим изворима енергије
Финансијски и писани извештаји према Уговору и динамици пројекта
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре
KOРИШЋЕЊЕ ХИДРОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА
Основни циљ је интезивирање коришћења и експлоатације хидротермалних
ресурса и повећање броја функционалних система, кроз израду пројеката и
нових хидротермалних бушотина за потребе за потребе лечења и рекреације,
грејања и топле воде, производњу електричне енергије, пољопривреде (на пр.
загревање стакленика, рибњака, земљишта), индустрије итд.
На територији АП Војводине, термалне воде, веома мало се користе у односу на
разположиве ресурсе. Од 24 система која су некада била у функцији, од средине
90-тих година прошлог века из разно-разних разлога број система је у сталном
опадању. У 2012. години у функцији их је било само 10, од којих је 7
коришћено у енергетске сврхе а 3 система коришћена су у туристиче сврхе.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине ће
суфинансирати израду пројектне документације или радове и опремање
хидротермалних-истражно-експлоатационих бушотина.
Закон о рударству и геолошким истраживањима и Закон о водама
Покрајнски секретаријат за енергетику и минералне сировине и локалне
самоуправе и јавна предузећа чији је оснивач локална самоуправа који
испуњавају обавезе прописане Законом о рударству и геолошким
истраживањима и Законом о водама.
АП Војводина
Конкурс
2014-2017
Средства из буџета 50.000.000,00 дин. за 2014.годину

Повећано коришћење обновљивих извора енергије тј. домаћег ресурса
Смањење трошкова за енергенте
Развој и примена технологија заснованих на обновљивим изворима енергије
Финансијски и писани извештаји према Уговору и динамици пројекта
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Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре
СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ТОПЛАНЕ РАДИ
ПРЕЛАСКА СА КОРИШЋЕЊА ФОСИЛНИХ ГОРИВА НА ПРИМЕНУ
ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈА
Циљ пројекта је увођење коришћења обновљивих извора енергије (биомасе,
геотермалне енергије, соларне енергије,...) у постојећим и планираним
топланама. као и смањење енергетске зависности од фосилних горива,
коришћење домаћих ресусрса и смањење цена топлотне енергије за крајње
кориснике.
У АП Војводини постоје велики потенцијали обновљивих извора енергије. Са
израдом ових пројеката би се отвориле могућности да се тачно сагледају
ситуације и могућности у коришћењу обновљивих извора са једне стране и да
се покуша смањити енегетска зависност од увозних фосилних горива са друге
стране.Предмет овог пројекта би био израда претходних студија оправданости
са генералним пројектом и студија оправдансти са идејним пројектом за
општине за примену одређене врсте обновљивих извора енергије у постојећим
и планираним топланама обзиром на расположив потенцијал дате локације.
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025.године са пројекцијама
до 2030.године, Закон о енергетици „Сл.гласник РС“, бр.57/2011, 80/2011,
93/2012 и 124/2012, члан 10.
Покрајнски секретаријат за енергетику и минералне сировине, јавна предузећа и
јавна комунална предузећа основана за производњу и/или дистрибуцију
топлотне енергије у даљинским системима грејања
АП Војводина
Конкурс-јавна набавка услуга
2014-2016
Средства из буџета 25.000.000,00 дин. за 2014.годину

Повећано коришћење обновљивих извора енергије тј. домаћег ресурса
Смањење трошкова за енергенте, увођење обновљивих извора енергије уместо
фосилних горива
Развој и примена технологија заснованих на обновљивим изворима енергије
Писани извештаји према Уговору и динамици пројекта
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре
ИЗРАДА ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОРГАНИМА
АП ВОЈОДИНЕ
Циљ пројекта је смањење потрошње топлотне и електричне енергије у зградама
које користе покрајински органи ( зграде Владе и Скупштине АП Војводине, и
делови других зграда које они користе) и локалне самоуправе путем припреме
планске документације у форми програма који се доноси за период од три
године.
Према члану 16. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Сл.гласник РС“,
br.25/203 od 15.03.2013) органи аутономне покрајине као и органи јединица
локалне самоуправе су обвезници система енергетског менаџмента, који су
према члану 18. истог закона дужни да донесу програм енергетске ефикасности.
Програм енергетске ефикасности је основ за доношење плана енергетске
ефикасности који детаљније разрађује мере и активности из програма, а
планови енергетске ефикасности се доносе на период од једне године и
представљају основ за планирање средстава у буџету за реализацију
предложених мера енергетске ефикасности.
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025.године са пројекцијама
до 2030.године, Закона о ефикасном коришћењеу енергије („Сл.гласник РС“,
br.25/203 od 15.03.2013) члан 16. и члан 18.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине и локалне
самоуправе.
АП Војводина
Конкурс
2014-2015
Средства из буџета 2.500.000,00 дин. за 2014.годину

Смањена потрошња примарне енергије
Укупна потрошња примарне енергије/БДП;
Повећање енергетске ефикасности у свим секторима производње и
потрошње енергије
Финансијски и писани извештаји према Уговору и динамици пројекта
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре
РЕКУЛТИВАЦИЈА НАПУШТЕНИХ КОПОВА БЕЗ ТИТУЛАРА
Основни циљ овог пројекта је рекултивација и ревитализација простора на
којима се налазе напуштени копови, отклањање штетних последица од рударске
делатности, као и вишенаменско коришћење ревитализованих простора кроз
изградњу спортских терена, игралишта за децу, паркова идр. друштвено
корисних садржаја.
На територији АП Војводине постоји значајан број напуштених копова без
познатог титулара што представља проблем за локалне заједнице са
безбедносног, инфраструктурног, еколошког и урбанистичког аспекта.
Решењем овог проблема санирају се овакви локалитети и изграђују
вишефункционални објекти од значаја за локалну заједницу.
Секретаријат планира да додели средства локалним самоуправама на чијој
територији се налазе напуштени копови, у циљу отклањању штетних последица
од рударске делатности.
Закон о рударству и геолошким истраживањима
Покрајнски секретаријат за енергетику и минералне сировине и локалне
самоуправе на чијим територијама се налазе напуштени копови без титулара
који су уписани у катастар напуштених копова.
АП Војводина
Конкурс
2014-2017
Средства из буџета 40.000.000,00 дин. за 2014.годину

Рекултивација и ревитализација простора
Смањење потрошње енергије по јединици готовог производа
Развој и примена технологија заснованих на обновљивим изворима енергије
Финансијски и писани извештаји према Уговору и динамици пројекта

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА ЈАВНОГ СЕКТОРА У
НЕРАЗВИЈЕНИМ ОПШТИНАМА СА МЕРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ
Циљ пројекта је смањење потрошње топлотне и електричне енергије у зградама
јавним зградама локалних самоуправа путем увођења мера енергетске
ефикасности.
Свака локална самоуправа, обвезник система енергетског менаџмента или не,
треба да тежи да смањи потрошњу топлотне и електричне енергије у својим
јавним зградама. Како су углавном увек неразвијене општине у
најнеповољнијем положају, овај пројекат ће покушати да стимулише
рационално газдовање у јавним објектима, како би се смањили издаци за
енергију.
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025.године са пројекцијама
до 2030.године, Закона о ефикасном коришћењеу енергије („Сл.гласник РС“,
br.25/203 od 15.03.2013) члан 16. и члан 18.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине и локалне
самоуправе.
АП Војводина
Конкурс
2015-2017
Средства из буџета за 2014.годину нису предвиђена

Смањена потрошња примарне енергије
Укупна потрошња примарне енергије/годишње;
Повећање енергетске ефикасности у свим секторима производње и
потрошње енергије
Финансијски и писани извештаји према Уговору и динамици пројекта

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре.
Израда пројектно-техничке документације за путни правац Осијек-Сомбор
– Кула – Бачка Топола - Мали Иђош – Ада – Кикинда –Зрењанин - Нова
Црња –Темишвар.
Унапређење квалитета живота грађана кроз развој и модернизацију
хоризонталне саобраћајне инфраструктуре кроз повезивање општина/градова у
правцу Осијек - Темишвар са циљем модернизације и развоја квалитета живота
са економског и социјалног аспекта.
Регионална сарадња између наведених општина треба да резултира изградњом
регионалног пута који ће омогућити већу повезаност Републике Србије са
Републиком Мађарском и Републиком Хрватском, директну конекцију са
Коридором 10, као и адекватну повезаност са Републиком Румунијом из правца
општине Кикинда. Обзиром да је ова иницијатива покренута још 2008. године,
досадашњи резултат огледа се у изграђеном мосту на реци Тиси код Аде. Даља
иницијатива директно је усмерена на детаљну израду неопходне пројектнотехничке документације, која ће у потпуности одговарати планским решењима
у области путног саобраћаја дефинисаним Регионалним просторним планом АП
Војводине 2009-2020.
Локалне самоуправе Сомбора, Куле, Бачке Тополе, Малог Иђоша, Аде,
Кикинде, Зрењанина, Нове Црње, ЈП „Путеви Србије“ и остали надлежни
органи Републике Србије и Покрајински секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност полова .
Град Сомбор, Oпштинa Кула, Општина Бачка Топола, Општина Мали Иђош,
Општина Ада, Општина Кикинда, Град Зрењанин, Општина Нова Црња,
Рeгиoнaлнa Рaзвojнa aгeнциja Бaчкa, Рeгиoнaлни цeнтaр зa друштвeнo
eкoнoмски рaзвoj Бaнaт, Град Осијек, Град Темишвар, Регионална развојна
агенција Славоније и Барање, Развојна агенција западног региона из
Темишвара, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова .
Западно-бачки округ, Северно-бачки, Северно-банатски округ, Средњебанатски округ.
Израда ПТД за путни правац Осијек-Сомбор – Кула – Бачка Топола - Мали
Иђош – Ада – Кикинда –Зрењанин - Нова Црња –Темишвар
24 месеца
Износ пројекта није дефинисан.
Извор средстава
Сопствени фондови (општински);
Други фoндoви (покрајински, национални, ЕУ ).
Извесност добијања средстава:
У складу са расписаним конкурсима.
Израда пројектно техничке документације за путни правац Осијек-Сомбор –
Кула - Бачка Топола - Мали Иђош – Ада – Кикинда - Зрењанин - Нова Црња Темишвар.
1.
Израђена пројектно-техничка документација за путни правац Осијек –
Сомбор – Кула - Бачка Топола - Мали Иђош – Ада –Кикинда – Зрењанин - Нова
Црња – Темишвар;
2.
Број километара пута обухваћеног ПТД.
1.
Обезбеђење предуслова (неопходне пројектно-техничке документације) за
израду путног правца Осијек – Сомбор – Кула - Бачка Топола - Мали Иђош –
Ада – Кикинда – Зрењанин - Нова Црња – Темишвар.
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Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

2.
Успостављање путне мреже и повезивање три државе региона, Републике
Хрватске, Републике Србије и републике Румуније саобраћајног повезивања,
скраћивања времена путовања и повезивања бачког и банатског дела АП
Војводине.
Прелиминарни прикази пројектно-техничке документације;
Одлуке и протоколи о сарадњи, извештаји;
Наративни и финансијски извештај - извештај по завршетку пројекта (након 24
месеца).

Процена ризика

Евалуација

1.
Обезбеђивање финансијских средстава (средњи);
2.
Промене политичке воље за реализацију пројекта (мали);
3.
Додатна девастација постојећег система саобраћајне мреже (средњи).
Према фазама у процесу реализације пројекта:
‒ Пре почетка (ex aнтe),
‒ По завршетку (ex пoст, финaл).
Евалуација ће обухватити: евалуацију учесника, самог процеса спровођења
пројекта, евалуацију садржаја пројекта, као и постигнутих резултата и ефеката.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
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РАД
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре
Студија просторног развоја и ревитализације неразвијених пограничних
општина Баната
Студијом ће се дати предлози пројеката развоја предметног подручја са којима
ће се од 2014. године приступити одговарајућим међународним фондовима.
Анализа постојећег стања (са нагласком на социоекономску и
физичкопросторну анализу), потенцијала и ограничења развоја подручја и
утврђивање приоритета развоја подручја.
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, ЈП Завод за урбанизам Војводине

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Општине Нови Кнежевац, Чока, Нова Црња, Житиште, Сечањ и Пландиште

Активности на пројекту

Социоекономска и физичкопросторна валоризација простора

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

Завршетак 2014-2020.

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Износ средстава: 2015-2020: 10.000.000,00 динара
Извор средстава: буџет АПВ и други извори
Извесност добијања средстава

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Процена ризика

Евалуација

Смањење субрегионалних разлика

Годишњи извештај о оствањивању РПП АПВ
‒ Низак
‒ Средњи
‒ Висок
‒ Ex-ante евалуација,
‒ Оn-going евалуација,
‒ Interim евалуација,
‒ Mid-term евалуација
‒ Ex-post евалуација.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре
Центар креативне индустрије Војводине
Развој креативне индустрије, спрега уметности и индустрије
Развој креативног инкубатора који ће бити стециште креативне индустрије
Секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Секреатријат
за информисање и културу, ФТН, Уметничка академија

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Нови Сад, активност на подручју целе Војводине

Активности на пројекту

Проналажење и опремање простора, окупљање актера, формирање инкубатора,
помоћ у раду

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

36 месеци: 2015-2017

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

Проналажење и опремање простора 2015.40.000.000, 2016,40.000.000 2017.
20.000.000
Окупљање актера, формирање инкубатора, помоћ у раду 1 милион евра

Број запослених у креативној индустрији, број фирми креативне индустрије
Раст БДП у области креативне индустрије
Квартално и у току реализације пројекта

Ризик: да се не нађе простор, Смањење: искористити постојеће објекте
компанија у стечају уз стручан тим; Ризик: незаинтересованост фирми да уђу у
инкубатор, Смањење ризика: едукација о предностима
Квартално и по завршетку
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Приоритет

Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
Мера 2.1. - Обезбеђење услова за динамичан раст инвестиционе активности
у циљу повећања запослености
Мера 2.10. - Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у
циљу развоја полицентричне структуре
Изградња зграде РТ Војводине
Изградња зграде за функционисање РТ Војводине
Ккао је због бомбардовања 1999. разрушена зграда, потребно је што пре да се
обнови ради нормалног фунционисања телевизије
Република Србија, АП Војводина
РТ Војводина, Влада АПВ- одговарајући секретаријати
Регион АП Војводине
Активност 1. Израда техничке документације
Активност 2. Изградња фаза 1
Активности 3. Изградња фаза 2
Активност 1. Израда техничке документације 6 месеци
Активност 2. Изградња фаза 1 18 месеци
Активности 3. Изградња фаза 2 12 месеци
647.166.000 тех, док.
5.500. 000 за израдњу фаза 1
4.000.000 Еура за изградњу фаза 2
Оспособљавање разрушене зграде на плацу у поседу ради обављања функције
телевизије. Производња и емитовање програма за све националне мањине АП
Војводине и са циљем једнаког регионалног развоја целе територије.
Изграђена и технички примљена зграда
Број гледалаца по програмима РТВ, број гледалаца по локалним самоуправама,
окрузима, на подручју АПВ, Србије и вам+н земље
Наративни извештаји, привремене и коначна ситуација.

‒ Ризик: Уклопити се у износ Решење: Рационалан пројекат Ризик: добити
употребну дозволу Решење: стручан тим за надзор радова. Ризик: добити
грађевинску дозволу. Решење: ангажовати стручан тим
‒ Ex-ante евалуација
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Приоритет

Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
Мера 2.1. - Обезбеђење услова за динамичан раст инвестиционе активности
у циљу повећања запослености
Мера 2.10. - Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у
циљу развоја полицентричне структуре
Техничка опрема за РТ Војводину
Набавка техничке опреме за РТ Војводину
Како је због бомбардовања 1999. разрушена зграда и уништен већи део опреме
који у међувремену није набављан, потребно је набавити неопходну опрему за
нормално функционисање и производњу квалитетног програма на језицима
народности.
Република Србија, АП Војводина
РТ Војводина, Влада АПВ- одговарајући секретаријати
Територија АП Војводине
Активност 1. Набавка техничке опреме фаза 1
Активност 2. Набавка техничке опреме фаза 2
Активности 3. Набавка техничке опреме фаза 3
Активност 1. Набавка техничке опреме фаза 1 12 месесци
Активност 2. Набавка техничке опреме фаза 2 12 месесци
Активности 3. Набавка техничке опреме фаза 3 12 месесци
1,720,749,000

Техничка опремљеност РТ Војводине за проиѕводњу и емитовање програма
Набављена техничка опрема по одређеној спецификацији урађеној од стране
стручног тима РТВ
Број емитованих емисија, реализованих преноса, произведених програма. Број
гледалаца по програмима РТВ, број гледалаца по локалним самоуправама,
окрузима, на подручју АПВ, Србије и вам+н земље
Наративни извештаји, рачуни.

‒ Ризик: Уклопити се у износ Решење: Стручан тим за дефинисање опреме.
Ризик: Добро дефинисана опрема Решење: Стручан тим за дефинисање опреме
‒ Ex-ante евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре
Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација у Аутономној Покрајини
Војводини
искључивање застареле флоте и замена модерним, чистим и ефикасним
бродовима
израда идејног решења пловила са софтверским моделом, за пловидбу на
каналској мрежи. Тежиште у захтевима пројекта је усмерено на пројектовање
нових типова пловила са карактеристикама малог газа, еколошки
прихватљивим погоном, одрживим моделом утовара и истовара и наменом за
транспорт стратешких роба за одрживи развој Војводине
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Трансфери осталим нивоима управе
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Територија АП Војводине – локалне самоуправе

Активности на пројекту

Спровођење конкурса: дефинисање годишњих тема конкурса, расписивање,
оцењивање пријава, мониторинг спровођења

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

2014. година

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Износ средстава:
1.500.000,00 динара планирано за 2014. годину
Извор средстава:
Буџет АП Војводине
Извесност добијања средстава:
Средња
Рационализација превоза роба на територији АП Војводине кроз усмеравање на
комбиновани транспорт и интегрисање са међународним транспортом на
Kоридору VII.

Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта

II - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН ЖИВОТ И
РАД
2.10. Инфраструктурна обнова и модернизација урбаних центара у циљу
развоја полицентричне структуре
Санација старе бродске преводнице у Бечеју и уређење његове околине за
потребе туриста
Да се врати некадашњи изглед старој бродској преводници на ушћу канала у Тису
код Бечеја и промовише као туристичка атракција
Стара бродска преводница, популарни "Шлајз", представља један од
најпознатијих и туристички најатрактивнијих објеката на простору Војводине.
Одлуком народне скупштине Републике Србије преводница је категоризована као
културно добро од изузетног значаја. Изграђена је 1896. године по пројекту
Алберта Хајнца и у то време је био први хидротехнички објекат који је покретан
једносмерном струјом произведеном на самом објекту. Пројекат предвиђа
санацију грађевинских, машинских и електро делова преводнице, ради заштите
културног добра од далег птопадања, као и постављање видео надзора и уређење
околине објекта.
Република Србија - управљање водама остварује преко ЈВП Воде Војводине
(Закон о водама бр. 93/2012 члан 23 и 24); Објекат је заштићен решењем бр. 01267/4-83. од 22.6.1983. године које је донео Покрајински завод за заштиту
споменика културе.
ЈВП Воде Војводине

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Јужнобачки округ, општина Бечеј

Активности на пројекту

Грађевински, конзерваторски, машински и електро радови

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

Фазно

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Вредност пројекта: 900.000,00 ЕУР (103.244.940,00 РСД)
Буџет, ЕУ фондови, фондови Светске Банке, кредити
Враћен некадашљи изглед преводници и уређење њене околине за потребе
туриста
Саниран објекат са уређеном околином, спреман за пријем посетилаца

Индикатори ефеката

Општина Бечеј ће добити препознатљиву туристичку атракцију, симбол града.
Раст запослености и БДП. Повећање флексибилности управљања. Позитивни
ефекти од посете туриста могу се одразити на бољи стандард локалног
становништва и стварање повољног пословног амбијента. Активација у
туристичке сврхе омогућиће одрживост самог објекта.

Начин извештавања

Наративни и финансијски извештај у фазама са евалуацијом резултата

Писани документ о
реализацији пројекта

Пројектна документација и окончана ситуација

Процена ризика
Евалуација

Имплементацијом пројекта смањује ризик од пропадања објекта.
Према фазама у процесу реализације пројекта
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3. ПРИОРИТЕТ – III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
Мера 3.1. Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и малих и средњих предузећа
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.1. Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и
малих и средњих предузећа
Подстицање повољног пословног удружења на локалном нивоу
Обезбеђивање одговарајућих смерница и подршке у унапређењу услуга које
ЈЛС пружају грађанима и привреди, као и подршку у одговарању на изазове у
процесу децентрализације
Стицањем статуса кандидата Србији створиће се значајне могућности за
привлачење средстава из ЕУ фондова,сматрамо да ЈСЛ морају бити
припремљене за те изазове.Начин да им се помогне је и суфинансирање израде
Стратешких планова развоја за период 2014-2020 ЈСЛ,секторских
стратегија,акционих планова,студија изводљивости...,
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ,члан 51 ("Сл.лист АП
Војводине ",број 40/2012-пречишћен текст)
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Територија Аутономне Покрајине Војводине

Активности на пројекту

Расписивање конкурса, пријем конкурсне документације, одлуке о додели
средстава, потписивање уговора са корисницима и пренос средстава, праћење,
извештавање и евалуација.

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

2014-2015,2015-2016,2016-2017

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика

Евалуација

Предвиђено је да се у наредне три године, сваке године из буџета АП
Војводине, финансијским планом Покрајинског секретаријата замеђурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу , обезбеди око 43.000.000,00 динара за потребе
бесповратне финансијске подршке, за учешће у суфинаснирању ових пројеката
ЈСЛ

Већа оспособљеност ЈСЛ за привлачење средстава из фондова ЕУ,а следствено
томе бржи економски развој ЈСЛ и АПВ
Усвојена нова или ревидирана постојећа стратешка документа
Формиране Канцеларије за локални економски развој
Унапређени услови за пословање у ЈЛС
Број сертификован ЈЛС са повољним пословним окружењем
Повећана способност ЈСЛ у привлачењу директних страних инвестиција и
средстава из фондова ЕУ - 10%
Финансијски и наративни извештаји према Уговору и динамици пројекта
Периодични и завршни извештаји о реализацији и резултатима програма
суфинансирања и одлуке о усвојеним стратегијама,акционим плановима....
Ризик је минималан с обзиром да су ЈЛС уколико не реализују програм
,уговором обавезане да досељена средства врате у Буџет АПВ
Претходна евалуација-Прецизирање услова учешћа на конкурсу који су
транспарентно наведени у самом тексту конкурса.Периодична евалуацијапериодичним наративним и финансијским извештајима.Завршна -завршним
наративним и финансијским извештајем ,прецизно постављеним очекиваним и
евалуацијом постигнутих резултата и одрживости.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.1. Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и
малих и средњих предузећа
Бизнис инкубатори младих
Основни циљ пројекта је формирање бизнис инкубатора као начина за
унапређивање развоја предузетништва, запошљавањаи самозапошљавања
младих, развој нових предузећа и отварање радних места, нових идеја и нових
технологија.
Стварање објективних услова, успостављањем и подстицањем рада бизнис
инкубатора за бригу о самоодрживости младих предузетника/ца, бесплатним
давањем правне, књиговодствене и маркетиншке услуге, саветодавна помоћ
Акциони план политике за младе у АПВ, усвојен од стране Скупштине АПВ
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
AП Војводина, на избор општине ће указати истраживање
ПРЕТХОДНЕ АКТИВНОСТИ: Анализа стања; Дефинисање партнерства у
финансирању инкубатора; Лоцирање објекта/простора; Успотављање
менаџмента; Израда бизнис плана функционисања инкубатора.
УСПОСТАВЉАЊЕ Б.И.: Вршење процене тржишта нових предузећа;
Идентификовање локације; Бирање менаџера инкубатора; Припрема бизнис
плана; Прављење споразума о финансирању; Уређење локације;
Идентификовање станара-закупника инкубатора; Потписивање уговора о закупу
1. фаза: анализастања тј. идентификовање потражње и потреба за пословном
подршком; дефинисање партнерства у финансирању инкубатора,
идентификовање објекта (12 месеци, 2015) 2. фаза: Успостављање менаџмента,
бирање менаџера инкубатора, израда бизнис плана функционисања инкубатора
(12 месеци 2016) 3.фаза: уређење локације; идентификовање станаразакупника инкубатора; потписивање уговора о закупу (12 месеци 2017)
6.000.000 дин (2015 - 1.000.000,00,2016 - 1.000.000,00, 2017 - 4.000.000,00)
Буџет АПВ
Извесно
Формирани бизнис инкубатори на локалном нивоу који пружају конкретну,
непосредну, практичну подршку закупцима тј. новопокренутим малим
предузећима од стране младих, који имају највише изгледа да понуде брзо
повећање броја радних места
1. Број успостављених бизнис инкубатора 2. обухват новпокренутих малих
предузећа којима је пружена подршка у оквиру бизнис инкубатора 3. директан и
индиректан обухват младих бизнис инкубаторима
Обучени и осамостаљени млади за вођење малих предузећа; Мала предузећа
покренута од стране младих која након боравка у бизнис инкубатору
функционишу независно на тржишту; број младих који руководе и запослени су
у овим предузећима
Наративни и финиансијски извешта и информација ка Влади АПВ
Акциони план политике за младе у АПВ, усвојен од стране Скупштине
АПВ
Недовољно средстава; недовољно ефикасна комуникација са локалним
самоуправама
Једном годишње, након сваке фазе пројекта. Информација ка Влади АПВ.
Редован обилазак терена.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
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III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.1. Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и
малих и средњих предузећа
УВОЂЕЊЕ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ОБЛАСТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ,
ПРИПРЕМЕ И ПРЕРАДЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
Смањење потрошње енергије по јединици готовог производа, увођење
обновљивих извора енергије у процес производње, коришћења секундарних
сировина и отпада (посебно грађевинског)
Ради превазилажења застарелих технологија које се примењују у експлоатацији,
припреми и преради минералних сировина, неопходно је подстицати привредне
субјекте у области рударства за увођење савремених технологија подизања
нивоа квалитета производње, а све у циљу смањења количине сировине по
јединици готовог производа.У рударском сектору АП Војводине по
заступљености доминантно место заузимају мала предузећа-циглане (83).
Закон о рударству и геолошким истраживањима
Покрајнски секретаријат за енергетику и минералне сировине и привредна
друштва и предузетници корисници минералних сировина који своју делатност
у свему обављају у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима
и редовно измирују своје обавезе у погледу плаћања накнаде за коришћење
минералних сировина
АП Војводина
Конкурс
2014-2016
Средства из буџета 10.000.000,00 дин. за 2014.годину

Превазолажење застарелих технологија
Смањење потрошње енергије по јединици готовог производа
Унапређење стандардизације производа, Развој и примена технологија
заснованих на обновљивим изворима енергије
Финансијски и писани извештаји према Уговору и динамици пројекта

Процена ризика
Евалуација
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III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.1. Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и
малих и средњих предузећа
Менторинг програм за новооснована мала и средња предузећа и
предузетнике
Унапређење процеса рада и пословања новооснованих малих и средњих
предузећа и предузетника уз подршку сертификованих ментора
Менторинг представља дуг и свеобухватан процес подршке предузећима који се
налазе у критичним тренуцима развоја или опстанка на тржишту. Процес
менторинга обухвата заједнички рад ментора и предузећа/предузетника у циљу
превазилажења различитих пословних ситуација и проналажење одговарајућих
најповољнијих решења везаних за будуће пословање. На овај начин,
предузећа/предузетници примају равномерну и континуирану подршку, ради
постизања што бољих резултата.
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Регионалне развојне агенције, Покрајински секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност полова .
Јужнобачки, Западнобачки и Севернобачки округ

1. Дијагностификовање-анализа тренутне ситуације (проблема или сметњи за
развој)
2.
Помоћ
у
припреми
и
имплементацији
развојних
активности/планова/пројеката, како би достигли што бољи пословни резултати;
3. Помоћ у проналажењу потребних информација и пословних партнера
4. Помоћ у превазилажењу постојећих проблема у пословању и увођење нових
модела пословања
50 часова по предузећу/ целокупан процес 12 месеци
Износ средстава: 1.500.000,00 РСД
Извор средстава:
Покрајински, национални
Извесност добијања средстава
У складу са расписаним конкурсима.
1. Утврђена дијагностика преузећа и предузетника
2. Пружена помоћ у припреми и мплементацији развојних активности
3. Пружена помоћ у проналажењу потребних информација и пословних
партнера
4. Пружена помоћ у превазилажењу постојећих проблема у пословању
3. Број предузећа којима су пружене менторинг услуге
1. Степен задовољства корисника услуга менторинг програма
Наративни и финансијски извештај по завршетку пројекта (након 12 месеци).

1.Обезбеђивање финансијских средстава (средњи);
2.Нижи степен интереса за услугама менторинг програма (низак)
Према фазама у процесу реализације пројекта:
‒ Пре почетка (ex aнтe),
‒ По завршетку (ex пoст,).
Евалуација ће обухватити: евалуацију учесника, самог процеса спровођења
пројекта, евалуацију садржаја пројекта, као и постигнутих резултата и ефеката.
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III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.1. Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и
малих и средњих предузећа
Консалтинг услуге за сектор привреде-мала и средња предузећа и
предузетници
Унапређење области пословања сектора малих и средњих предузећа и
предузетника кроз пружање услуга консалтинга
Пружање пословних консултација сектору малих и средњих предузећа и
предузетницима у областима финансија, права, иновација; помоћ у припреми
бизнис планова и остале документације неопходне за конкурисање на
националне и покрајинске конкурсе подршке сектору МСПП;остале неопходне
консултације везане за пословање сектора МСПП
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Регионалне развојне агенције , Покрајински секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност полова .
Бачка: Јужнобачки, Западнобачки и Севернобачки округ

1) Доступни извори финансирања за МСПП
2) Правни прописи и обавезе МСПП, порези и таксе , као и обавезним
формуларима
3) Удруживање МСПП- формирање и рад кластера, удружења и кластера
4) Иновације, заштита интелектуалне својине
5) Стандарди квалитета
6) Консултације о пословним и иновативним инкубаторима
7) Друге информације од значаја за пословање сектора МСПП
12 месеци
Износ средстава: 500.000,00 РСД
Извори средстава: Покрајински, национални
Извесност добијања средстава
У складу са расписаним конкурсима.
Пружена подршка у прирпеми захтева за почетнике у пословању и женско
предузетништво за средства код Фонда за развој; пружена услуга привредним
субјектима у области дијагностике иновативности; пружена подршка у
припреми документације за програме подршке МСПП и институција које
пружају бесповратна средства МСП; израђени маркетинг планови за МСПП;
пружена услуга провере стања у пословању и слично
1.
Број предузећа којима су пружене консалтинг услуге
1. Степен задовољства корисника услуга консалтинга
Наративни и финансијски извештај по завршетку пројекта (након 12 месеци).

1.
Обезбеђивање финансијских средстава (средњи);
2.
Нижи степен интереса за услугама консалтинга (низак).
Према фазама у процесу реализације пројекта:
‒ Пре почетка (ex aнтe),
‒ По завршетку (ex пoст,).

Евалуација
Евалуација ће обухватити: евалуацију учесника, самог процеса спровођења
пројекта, евалуацију садржаја пројекта, као и постигнутих резултата и ефеката.
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III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.1. Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и
малих и средњих предузећа
Обуке за почетнике у пословању –старт ап пакет
Циљ пројекта је унапређење нивоа знања незапослених лица и лица која желе да
започну свој посао
Обука за почетнике у пословању обухвата неколико модула у оквиру којих
предавачи преносе знања потенцијалним власницима предузећа /
предузетницима односно корисницима бесповратних средстава како би
започели своје пословање. Модули који су планирани обухватају:
·
Правну регулативу;
·
Процес регистрације привредних субјеката;
Предузетништво и изворе финансирања;
Практична радионица за израду бизнис плана.
Након завршене обуке (три дана) лицима који су прошли више од 75% обуке се
додељује сертификат који је предуслов за аплицирање за бесповратна средства
код јавних институција, НСЗ.
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Регионалне развојне агенције, Покрајински секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност полова .
Бачка: Јужнобачки, Западнобачки и Севернобачки округ

1.
Расписивање позива за учешће на обукама
2.
Формирање листе учесника обука
3.
Организација обука
4.
Евалуација обука
12 месеци/ 3 дана обука месечно
Износ средстава: 720.000,00 РСД
Извор средстава:
Покрајински, национални
Извесност добијања средстава
У складу са расписаним конкурсима.
1.
Расписан јавни позив за учешће на обукама
2.
Формирана листа учесника обука
3.
Организована тродневна обука на месечном нивоу
4.
Евалуациони обрасци
Број учесника на обукама за почетнике у пословању
Број одржаних обука на годишњем нивоу
Степен заинтересованости учесника за обуку за почетнике у пословању
Степен задовољства учесника обука
Наративни и фнансијски извештај извештај по завршетку пројекта (након 12
месеци).
1.
Обезбеђивање финансијских средстава (средњи);
Према фазама у процесу реализације пројекта:
‒ Пре почетка (ex aнтe),
‒ По завршетку (ex пoст,).

Евалуација
Евалуација ће обухватити: евалуацију учесника, самог процеса спровођења
пројекта, евалуацију садржаја пројекта, као и постигнутих резултата и ефеката.
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III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.1. Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и
малих и средњих предузећа
Transnational Cooperation Programe (SEE)/ Establishment and promotion of
new approaches and tools for the strengthening of primary sector's
competitiveness and innovation in the South East Europe
Стварање транснационалне мреже између малих и микро предузећа, која могу
да успоставе трајне иновативне процесе и истовремено да мобилишу већи број
корисника. У ту сврху, он представља подршку транснационалном систему
конкурентности за искоришћавање иновационих потенцијала пољопривредних
МСП широм региона Југоисточне Европе, стварањем оквирних услова за лакши
приступ иновацијама, трансфер технологије и боље сарадње, као главних
предуслова за њихову конкурентност на међународним тржиштима.
Као свој први задатак, пројекат је дефинисао приступе и методологије за јачање
конкурентности малих и средњих предузећа у области пољопривреде, као и
одређена поља деловања и врсте малих и средњих предузећа у којима одређени
приступи могу показати најбоље резултате. То је неопходно како би имали на
располагању оперативне алате за подршку конкурентности прилагођене свим
партнерима укљученим у пројекат. Дефинисани приступи и алати се потом
користе за опремање ( у смислу људских ресурса и ИТ инструмената ) сталног
транснационалног система (платформе) подршке малим и средњим
предузећима, а сваки од партнера ће бити у могућности да активира сарадњу са
институцијама, на националном нивоу, као и да буде креатор других
технологија и иновација. Транснационална сервисна платформа представља
транснационални "мета- кластер" малих и средњих предузећа која су у
идентификованим областима деловања у стању да сарађују, створе праву
синергију и акумулирају критичну масу.
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду
Носилац пројекта: Veneto Agricoltura - Регионална агенција за пољопривреду,
шумарство и пољопривредно - прехрамбени сектор из Италије; Учесници: 15
партнера - из Италије, Мађарске, Бугарске, Грчке, Румуније, Србије, Албаније,
Хрватске и Украјине
Срем (Кукујевци) и Бачка (Селенча)

Активности на пројекту су подељене у 6 радних пакета који обухватају следеће
активности:
1 - Транснационални пројектни и финансијски менаџмент;
2 - комуникацијске активности (веб сајт, лифлети и брошуре);
3 - Развој алата, услуга и циљева за конкурентност примарног сектора;
4 - Успостављање транснационалне сталне платформе за конкурентност
примарног сектора;
5 - Пилот акција за примену услуга и за промоцију нематеријалне вредности
примарне производње;
6 - Процена резултата, њихова капитализација и препоруке за креаторе
политике
Пројекат траје од 01/10/2012 до 30/09/2014 године (24 месеца),
Укупна вредност пројекта износи 1,860,560.00 ЕУР.
За 4. период (01/01/2014-30/06/2014) -28.38 %;
5. период (01/07/2014-30/09/2014) - 16.55 %;
Износ средстава утврђен према Правилнику о суфинансирању међународне
сарадње – апроксимативно 400.000 РСД
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Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања

Главни резултати пројекта су следећи: одредити оперативне методологије и
алате, направити интерактиван веб-сајт, успоставити платформе за
транснационалну конкурентност примарног сектора, успоставити веб-базирани
систем за транснационалну платформу, направити методологије за прикупљање
и анализу података.
Наведени појединачно за сваки радни пакет у апликацији пројекта
Извештаји се шаљу Министарство финансија Републике Србије, а након
верификације трошкова од првостепене контроле, водећем партнеру у Италију.
Извештаји садрже финансијски и описни део активности на пројекту. Извештаји
се подносе у 5 извештајних периода наведених у плану финансијске реализације

Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

292

Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.1. Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и
малих и средњих предузећа
Прекогранична мрежа за иновативни развој и трансфер знања
Институционализовати мрежу за иновативни развој са циљем повећања
ефикасности пословања у регији и подстицања конкурентности привреде кроз
иновативни приступ пословању ради усвајања нових метода пословања, идеја и
концепата.
Специфични циљеви пројекта су:
1. Процена квалитета и стандарда локалних производа у складу са стандардима
и регулативама квалитета Европске уније;
2. Трансфер идеја из истраживачког сектора у привреду;
3. Развијање концепта и елемената за Прекограничну стратегију за развој
иновативних активности;
4. Повећање извоза и развијање нове тржишне нише;
5. Подршка трансферу технологије и регионалним иновативним активностима;
6. Лакши приступ информацијама и знању у контексту иновативних активности
у регији и иностранству;
7. Стварање институционалног оквира за дефинисање региналне стратегије
Smart специјализације (S3).
Пројекат чине следећи радни пакети:
1. Институционализација прекограничне иновативне мреже;
2. Организовање Информативних центара у оквиру партнерских институција;
3. Развијање стратешких докумената (Елементи страгије за иновативни развој,
Стратегија институционализације Мреже за иновативни развој Војводине,
Регионална S3 стратегија);
4. Тренинг, менторинг и саветовање.
Универзитет у Новом Саду - Економски факултет у Суботици;
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој;
Мрежа за иновативни развој Војводине.

АП Војводина
Активности на пројекту су:
Развој и подстицање унапређењае иновативног приступа у развоју привреде, у
циљу унапређења конкурентности и развијању економије знања у АП
Војводини;
Институционализовање канала трансфера знања у циљу стимулисања
регионалног иновативног развоја;
Израда елемената страгије за регионални иновативни развој;
Израда стратегије и акционог плана институционализације Мреже за
иновативни развој Војводине;
Израда радног оквира за регионалну S3 стратегију;
Сарадња са организацијама и удружењима у земљи, земљама у региону и
европским и светским удружењима у циљу заједничког деловања на
регионалном иновативном развоју;
Образовање и обука, кроз организацију курсева, семинара, радионица,
студијских путовања, специфичних обука у сарадњи са истраживачким и
образовним институцијама у циљу подизања нивоа знања, неопходног за
иновативни развој;
Развој информационе платформе са формираном базом података о иновативним
организацијама, проиводима и услугама.

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
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Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Износ средстава утврђен према Правилнику о суфинансирању међународне
сарадње – апроксимативно 400.000 РСД

Реализовани сви постављени основни и специфични циљеви пројекта.
Верификоване и усвојене стратегије креиране на пројекту;
Верификован и усвојен радни оквир за израду регионалне S3 стратегије;
Функционалн информативна платформа регионалне иновативне мреже;
Верифокаване и спроведене едукативни облици и форме.
Створени предуслови и покренута иницијатива за развој стратегије регионалног
иновативног развоја у периода 2014 - 2020;
Створени предуслови и покренута иницијатива за развој регионалне S3
стратегије;
Промовисан значај иновација на регионалном и националном нивоу (мерљив
кроз број патената, лиценци);
Економски ефекти манифестовани у повећању добити предузећа, платежне
способности, буџетских прихода, платно билансне способности.
Повећана могућност међународне сарадње и број реализованих уговора између
иновативних организација;
Повећан број иновативних производа и услуга, иновираних процеса и
организације предузећа у региону;

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.1. Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и
малих и средњих предузећа
Програм о суфинансирању погона за примену нових технологија са
елементима иновационе делатности и подстицаја запошљавања у АП
Војводини
Отварање нових радних места
Примена нових технологија у реализацији постојећег или новог погона
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Потенцијално све општине на територији АП Војводине

Усвајање "Елемената програма о суфинансирању погона за примену нових
технологија са елементима иновационе делатности и подстицаја запошљавања у
АП Војводини " , расписивање јавног конкурса,пријем пријава и документације,
оцена елабората, избор корисника средстава за суфинансирање, одобравање
средстава, потписивање уговора о суфинансирању, потписивање уговора о
начину реализације основног уговора, праћење реализације уговора
Од три до пет година
169.000.000,00 РСД

Отварање одређеног броја нових радних места који су утврђени потписаним
уговорима
Повећање запошљавања
Динамичнији привредни развој АП Војводине и покретање нових производних
капацитета
Писмени извештаји
Потписан уговор

Евалуацију врши Комисија за евалуацију елабората за примену нових
технологија
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
Надлежност
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.1. Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и
малих и средњих предузећа
КАМП ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОСЛОДАВАЦА
ПРЕДСТАВЉАЊЕ САМОЗАПОШЉАВАЊА КАО ДРУГАЧИЈЕГ ПОГЛЕДА
НА РАД
У камп би долазили свршени средњошколци и они са вишим и високим
образовањем који би у једнонедељном кампу добили све потребне информације
и туђа искуства о бављењу сопственим послом, као вежбање у сналажењу у
виртуелном предузећу
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,
национална служба ѕа запошљавање, локалне самоуправе, Едукативни центар
По један у Срему, Банату и Бачкој
Камп организовати у сарадњи са локалним самоуправама и на локацији која
припада локалној самоуправи или Влади АП Војводине, а у сарадњи
послодавцима који позитивно послују и који су добили субвенције од ПСПЗРП
Пројекат би се организовао у јуну месецу кад се завршава школска година за
средњошколце и у септембру, као другом термину.Сваки камп би трајао седам
дана у јуну у Срему, Банату и Бачкој.Исто тако у септембру.
2015.6.000.000, 2016. 6.000.000. 2017. 6.000.000 РСД

ПРОМЕНА СТАВА МЛАДИХ ЉУДИ У ПОГЛЕДУ ЗАПОШЉАВАЊА
БРОЈ ПОЛАЗНИКА, број сертификата, број одржаних предавања
БРОЈ ПОЛАЗНИКА КОЈИ СУ ЗАПОЧЕЛИ СОПСТВЕНИ ПОСАО, број нових
МСП

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

Средњи, Ризик: незаинтересованост, иѕбегава се медијском кампањом, Ризик:
лоша предавања, избећи добрим критертијумима за избор предавача
Квартално и на крају пројекта.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.1. Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и
малих и средњих предузећа
Пројекат ''Најбоље из Војводине''
Повећање конкурентности производа на домаћем и страном тржишту, наступи
на домаћим и сајмовима у иностранству, пораст тражње ових производа, раст
запошљавања
Конкурсом, комплетним анализирањем производа и мишљењем експертских
тимова би се одабрали производи којима би додела овог знака обезбедила већу
продају, позитиван маркетинг за произвођача, као иза АП Војводину
Секретаријат за привреду
Секретаријат за привреду
Војводина

Активности на пројекту

Дефинисање критеријума за доделу знака ''Најбоље из Војводине'' , именовање
Савета за стандардизацију и заштиту интелектуалне својине, праћење ефеката
доделе знака

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

48 месеци:2014-2017

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

14400000 буџет

Шири спектар квалитетнијих производа који би конкурисали за доделу знака
Пораст обима производње ,раст БДПа АПВ, раст запошљавања
Квартално и у току реализације пројекта

1.Злоупотреба избегава се: јасно дефинисаним критеријумима за доделу знака
2. Недовољно интересовање, избегава се: медијским оглашавањем
По завршетку
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ПриоритетII
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.1. Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и
малих и средњих предузећа
Подизање технолошког нивоа привреде АП Војводине
Повећање конкурентности привреде АП Војводине и раст запошљавања
Помоћ у увођењу нових технологија у производњу
Секретаријат за привреду
Секретаријат за привреду, Факултет техничких наука, Едукативни центар, БСЦ
центар, кластери, инкубатори

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Војводина

Активности на пројекту

1.Оснаживање технолошке базе великих и МСП
2.Повећање конкурентности у области технологије обликовања пластике
3. Подршка производњи ламеластих производа од био масе
4.Најбоље из Војводине

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

1.36 месеци, 2.12 месеци, 3.36 месеци, 4.36 месеци

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

1. 2015.300.000.000, 2016. 300.000.000 2017.285.000.000, 2. 11.800.000,
3.2015:.23.600.000, 2016: 23.600.000, 2017: 23.600.000, 4.2014.3.600.000 Буџет,
2015:3.600.000 буџет, 2016: 3.600.000 буџет, 2017:3.600.000 буџет

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

По завршетку

298

Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.1. Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и
малих и средњих предузећа
Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита за
куповину пољопривредног земљишта
Стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама банака, намењеној
кредитирању куповине пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања
пољопривредних поседа
У складу са својом основном делатношћу, Гаранцијски фонд АПВ је 2008. године
покренуо пројекат подршке куповини пољопривредног земљишта намењен
носиоцима индивидуалних пољопривредних газдинстава, који у поседу имају
мање од 50 хектара пољопривредног земљиштља. Гаранцијски фонд је започео
реализацију пројекта руководећи се Стратегијом развоја полљопривреде у
Републици Србији, као и препорукама ЕУ Комисије, који као основни предуслов
развоја пољопривреде наводи потребу за успостављањем тржишта
пољопривредног земљишта, како би се дошло до укрупњавања поседа, а с
обзиром да је просечна величина поседа у Војводини око 4 хектара.

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и равноправност полова
Корисници гаранција, односно корисници кредита били би носиоци
пољопривредних газдинстава из свих јединица локалне самоуправе на подручју
Аутономне Покрајине Војводине
1. Информисање потенцијалних корисника на територији Аутономне Покрајине
Војводине кроз: а) Презентације удружењима пољопривредних произвођача б)
Достављање промотивног материјала Канцеларијама за локални економски
развој у локалним самоуправама ц) Промовисање конкурса у стручним
часописима д) Прикупљање документације подносиоца захтева и њихова обрада
Извештаји по завршетку сваког циклуса од 12 месеци који би укључили
релевантне индикаторе резултата, као и евалуцију са аспекта управљања
пројектом и евалуације корисника, уз пратеће финансијске извештаје који би
сумирали неопходна средства за реализацију једногодишњег циклуса. Укупно
трајање пројекта 2014 - 2017 година.

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Извор финасирања пројекта су средства Гаранцијског фонда
1.500.000 ЕУР (172.074.900 РСД)

Очекивани резултати
програма/пројекта

1.Укрупњавање земљишног поседа

Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Евалуација

у износу од

Повећана просечна површина пољопривредног земљишта по газдинству на
територији АПВ
Повећан приход по газдинству
Годишњи наративни и финансијски извештаји
Извештаји по завршетку сваког циклуса од 12 месеци који би укључили
релевантне индикаторе резултата, као и евалуцију са аспекта управљања
пројектом и евалуације korрисника, уз пратеће финансијске извештаје који би
сумирали неопходна средства за реализацију једногoдишњег циклуса.
Недоследност у смислу честих "промена правила" у вођењу аграрне политике,
може довести до мање интересовања носиоца пољопривредних газдинстава за
увећањем својих земљишних поседа, па самим тим и мање заинтересованости за
учешћем на Конкурсу за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних
кредита за куповину пољопривредног земљишта.
Ex post евалуација korisnika, interim и ex post евалуација спровођења пројекта.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.1. Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и
малих и средњих предузећа
Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених
финансирању START AP програма радно неактивних жена са територије
Аутономне Покрајине Војводине
Стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама пословних банака,
радно неактивним женама, ради обезбеђења недостајућих финансијских
средстава, са циљем подстицања привредних активности, ефикасности и
ефективности привредних субјеката у области предузетништва у функцији
оживљавања економских токова и динамизирање одрживог развоја
Гаранцијски фонд АПВ је 2007. године покренуо пројекат подршке женском
предузетништву, односно радно неактивним женама чије је пребивалиште,
односно будуће пословно седиште радње или предузећа на територији АПВ.
Гарантује се за набавку опреме и обртних средстава (30%) за следеће области
привредне делатности: производња и прерада, туризам, занатство-стари занати и
производне услуге.

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и равноправност полова
Кориснице гаранција, односно кориснице кредита биле би радно неактивне жене
које се налазе на евиденције Националне службе за запошљавање из свих
јединица локалне самоуправе на подручју Аутономне Покрајине Војводине
1. Информисање потенцијалних корисница на територији Аутономне Покрајине
Војводине кроз: а) трибине
б) Достављање промотивног материјала
Канцеларијама за локални економски развој у локалним самоуправама ц)
Презентације и округле столове у Регионалним развојним агенцијама,
Регионалним привредним коморама и струковним удружењима д) Објављивљње
позива за учешће на конкурсу у средствима јавног информисања 2) Прикупљање
документације подносиоца захтева и њихова обрада 3) Менторска подршка 4)
Сарадња са пословним банкама
Извештаји по завршетку сваког циклуса од 12 месеци који би укључили
релевантне индикаторе резултата, као и евалуцију са аспекта управљања
пројектом и евалуације корисника, уз пратеће финансијске извештаје који би
сумирали неопходна средства за реализацију једногодишњег циклуса. Укупно
трајање пројекта 2014 - 2017 година.

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Извор финасирања пројекта су средства Гаранцијског фонда у износу од
1.500.000 ЕУР (172.074.900 РСД)

Очекивани резултати
програма/пројекта

1.Унапређење пословања жена предузетница; 2. Повећање запослености;
3.Повећање нивоа техничке опремљености; 4. Повећање извоза;
Повећана просечна површина пољопривредног земљишта по газдинству на
територији АПВ
Унaпрeђење рaвнoпрaвнoсти пoлoвa и економске независности жена, повећањем
њихове запослености, повећавањем продуктивности њихових пословних
иницијатива и техничке опремљености
Годишњи наративни и финансијски извештаји
Извештаји по завршетку сваког циклуса од 12 месеци који би укључили
релевантне индикаторе резултата, као и евалуцију са аспекта управљања
пројектом и евалуације korрисника, уз пратеће финансијске извештаје који би
сумирали неопходна средства за реализацију једногoдишњег циклуса.

Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

Ex post евалуација korisnika, interim и ex post евалуација спровођења пројекта.
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Приоритет
Мера

Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.1. Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и
малих и средњих предузећа
Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених
финансирању набавке опреме предузетницама и женама оснивачима малих
предузећа које делатност обављају мање од три године са територије
Аутономне Покрајине Војводине
Стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама пословних банака,
женама предузетницама и женама оснивачима малих предузећа које делатност
обављају мање од три године, ради обезбеђења недостајућих финансијских
средстава, са циљем подстицања привредне активности, повећања нивоа техничке
опремљености, бољег коришћења постојећих капацитета, већег извоза, повећање
запослености, штедња енергија, прерада секундарних сировина, супституција
увоза, заштита животне средине, повећање ефикасности и ефикасности пословања
субјеката у области производних услуга о производње
Гаранцијски фонд АПВ је 2007. године покренуо пројекат подршке женском
предузетништву, односно радно неактивним женама чије је пребивалиште,
односно будуће пословно седиште радње или предузећа на територији АПВ.
Гарантује се за набавку опреме и обртних средстава (30%) за следеће области
привредне делатности: производња и прерада, туризам, занатство-стари занати и
производне услуге.

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и равноправност полова
Кориснице гаранција, односно кориснице кредита су жене предузетнице и жене
оснивачи малих предузећа које обављају делатност мање од три године, а чије је
пословно седиште радње или предузећа на територији Аутономне Покрајине
Војводине.
1. Информисање потенцијалних корисница на територији Аутономне Покрајине
Војводине кроз:
а) трибине
б) Достављање промотивног материјала Канцеларијама за локални економски
развој у локалним самоуправама
ц) Презентације и округле столове у Регионалним развојним агенцијама,
Регионалним привредним коморама и струковним удружењима
д) Објављивљње позива за учешће на конкурсу у средствима јавног
информисања
2) Прикупљање документације подносиоца захтева и њихова обрада
3) Менторска подршка
4) Сарадња са пословним банкама
Извештаји по завршетку сваког циклуса од 12 месеци који би укључили
релевантне индикаторе резултата, као и евалуцију са аспекта управљања
пројектом и евалуације корисника, уз пратеће финансијске извештаје који би
сумирали неопходна средства за реализацију једногодишњег циклуса. Укупно
трајање пројекта 2014 - 2017 година.

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Извор финасирања пројекта су средства Гаранцијског фонда
1.500.000 ЕУР (172.074.900 РСД)

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

1.Унапређење пословања жена предузетница; 2. Повећање запослености;
3.Повећање нивоа техничке опремљености; 4. Повећање извоза;
1. Приход 2. Број запослених особа
Унaпрeђење рaвнoпрaвнoсти пoлoвa и економске независности жена, повећањем
њихове запослености, повећавањем продуктивности њихових пословних
иницијатива и техничке опремљености
Годишњи наративни и финансијски извештаји

Индикатори ефеката
Начин извештавања

у износу од
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Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Евалуација

Извештаји по завршетку сваког циклуса од 12 месеци који би укључили
релевантне индикаторе резултата, као и евалуцију са аспекта управљања
пројектом и евалуације korрисника, уз пратеће финансијске извештаје који би
сумирали неопходна средства за реализацију једногoдишњег циклуса.
Moгућa прeпрeкa кoja сe мoжe пojaвити тoкoм прojeктa
je нeдoстaтaк
интeрeсoвaњa жена. Збoг дугoтрajних живoтних нaвикa, жeнe би мoглe пoкaзaти
oтпoр мoгућим прoмeнaмa у њихoвим свaкoднeвним aктивнoстимa. Брojни
рaзлoзи би тo мoгли прoузрoкoвaти, нa примeр, стрaх oд прoмeнa, нeдoстaтaк
мoтивaциje, неповерење, нeoдoбрaвaњe oд стрaнe супругa... To би мoглo бити
рeшeнo укaзивaњeм нa исхoдe кojи ћe бити дoбри нe сaмo зa жeнe нeгo и зa другe
члaнoвe зajeдницe.
Ex post евалуација корисника, interim и ex post евалуација спровођења пројекта.

302

Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.1. Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и
малих и средњих предузећа
Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита за
набавку нове пољопривредне механизације и опреме
Стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама банака како би под
повољнијим условима од тржишних, пољопривредници који су носиоци
регистрованих породичних пољопривредних газдинстава набавили нову
пољопривредну механизацију и опрему
У складу са својом основном делатношћу, Гаранцијски фонд АПВ је 2005. године
покренуо пројекат подршке куповини пољопривредне механизације(комбајни и
трактори), који је током осам година трајања мењан, тако да је крајем 2012.
године проширен и на комплетну опрему која је неопходна у пољопривреди.
Конкурс је намењен носиоцима индивидуалних пољопривредних газдинстава
регистрованих на територији Аутономне Покрајине Војводине. Гаранцијски
фонд је започео реализацију пројекта руководећи се чињеницом да је просечна
старост механизације износила око 25 година.Као један од осовних предуслова
развоја пољопривреде и добре стартне позиције пољопривредних произвођача за
улазак на проширено тржиште ЕУ је обновљена пољопривредна механизација и
опрема. Проширење је довело до напретка пољопривредног сектора свих земаља
чланица, олакшавајућу трговину у оквиру ЕУ и подржавајући пољопривредну
модернизацију нових земаља чланица. Учешћем нових земаља чланица, европска
пољопривреда је добила на значају у смислу површине, производње и броја
пољопривредника.

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и равноправност полова
Корисници гаранција, односно корисници кредита били би из свих јединица
локалне самоуправе на подручју Аутономне Покрајине Војводине
1. Информисање потенцијалних корисника на територији Аутономне Покрајине
Војводине кроз:
а) Презентације удружењима пољопривредних произвођача,
б) Достављање промотивног материјала Канцеларијама за локални економски
развој у локалним самоуправама,
ц) Промовисање конкурса у стручним часописима,
д) Прикупљање документације подносиоца захтева и њихова обрада.
Извештаји по завршетку сваког циклуса од 12 месеци који би укључили
релевантне индикаторе резултата, као и евалуцију са аспекта управљања
пројектом и евалуације корисника, уз пратеће финансијске извештаје који би
сумирали неопходна средства за реализацију једногодишњег циклуса. Укупно
трајање пројекта 2014 - 2017 година.

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Извор финасирања пројекта су средства Гаранцијског фонда
1.500.000 ЕУР (172.074.900 РСД)

у износу од

Очекивани резултати
програма/пројекта

Обновљена пољопривредна механизација и опрема власника пољопривредних
газдинстава на територији АПВ

Индикатори резултата
Индикатори ефеката

Начин извештавања

1. Повећан приход по газдинству
2. Повећан број трактора на 100ха коришћеног пољопривредног земљишта
Извештаји по завршетку сваког циклуса од 12 месеци који би укључили
релевантне индикаторе резултата, као и евалуцију са аспекта управљања
пројектом и евалуације kорисника, уз пратеће финансијске извештаје који би
сумирали неопходна средства за реализацију једногoдишњег циклуса.
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Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Евалуација

Извештаји по завршетку сваког циклуса од 12 месеци који би укључили
релевантне индикаторе резултата, као и евалуцију са аспекта управљања
пројектом и евалуације корисника, уз пратеће финансијске извештаје који би
сумирали неопходна средства за реализацију једногoдишњег циклуса.
Недоследност у смислу честих "промена правила" у вођењу аграрне политике,
може довести до мање интересовања носиоца пољопривредних газдинстава за
куповином нове механизације и преме, па самим тим и мање заинтересованости
за учешћем на Конкурсу за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних
кредита за куповину нове пољопривредне механизације и опреме.
Ex post евалуација корисника, interim и ex post евалуација спровођења пројекта.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
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3.1. Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и
малих и средњих предузећа
Конкурс за доделу краткорочних кредита за финансирање извоза
Обезбеђење финансијских средстава ради подршке припреме и реализације
извозних програма, запошљавање, повећање извоза, повећање профитабилности,
повећање конкурентности
Одобравање кредита за финансирање обртних средстава за потребе производње и
извоза робе и услуга домаћег порекла, са роком отпалте кредита до 180 дана, а у
складу са условима Конкурса.

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

РФВ самостално и у сарадњи са домаћим и међународним институцијама
АП Војводина

Активности на пројекту

Обрада захтева, реализација одобрених кредита, праћење и наплата кредита, и
друге активности

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

До искоришћења средстава планираних за реализацију конкурса

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

400.000.000,00 РСД (3.486.853,69 ЕУР) по овом конкурсу тренутно, уз могућност
повећања у зависности од сарадње са другим институцијама
по овом конкурсу тренутно, уз могућност повећања у зависности од сарадње са
другим институцијама

Очекивани резултати
програма/пројекта

Повећање извоза роба и услуга домаћег порекла, остварење већег девизног
прилива на подручју АП Војводине.

Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања

Годишњи и полугодишњи извештаји о пословању

Писани документ о
реализацији пројекта

Годишњи и полугодишњи извештаји о пословању

Процена ризика

Процена ризика се ради у складу са Одлуком о начину одобравања кредита који
су обезбеђени гаранцијом банке.

Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
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3.1. Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва и
малих и средњих предузећа
Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства
Обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању трајних обртних
средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса малих и
средњих предузећа, запошљавање, повећање извоза, повећање профитабилности,
повећање конкурентности.
Одобравање кредита за финансирање трајних обртних средстава малих и средњих
предузећа, са роком отплате кредита 36 месеци и грејс периодом 6 месеци, а у
складу са условима Конкурса и проценом кредитне способности подносиоца
захтева.

Надлежности
Носиоци пројекта

АП Војводина преко РФВ, РФВ као поверени посао (комисионо) од стране Владе
АП Војводине и у сарадњи са другим домаћим и међународним институцијама

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

АП Војводина

Активности на пројекту

Обрада захтева, реализација одобрених кредита, праћење и наплата кредита, и
друге активности.

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

До искоришћења средстава планираних за реализацију конкурса.

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

400.000.000,00 РСД (3.486.853,69 ЕУР)
по овом конкурсу тренутно, уз могућност повећања у зависности од сарадње са
другим институцијама
Средства обезбедила Аутономна Покрајина Војводина.

Очекивани резултати
програма/пројекта

Развој малих и средњих предузећа на територији АП Војводине.

Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта
Процена ризика

Годишњи и полугодишњи извештаји о пословању
Годишњи и полугодишњи извештаји о пословању
За све подносиоце захтева који испуњавају услове Конкурса, врши се кредитна
анализа односно процена кредитног ризика. За кредите обезбеђене гаранцијом
банке процена ризика се ради у складу са Одлуком о начину одобравања кредита
који су обезбеђени гаранцијом банке.

Евалуација
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Мера 3.2 Очување постојећег нивоа запослености
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација
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3.2 Очување постојећег нивоа запослености
Обуке за постојеће МСПП
Циљ пројекта је унапређење нивоа знања власника и запослених у МСПП како
би повећали своју конкурентност на тржишту
Пројекат обухвата серију обука за запослене у МСПП, чији циљ је подизање и
јачање предузентичких знања и капацитета МСП ради одржања и унапређења
пословања
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Регионалне развојне агенције, Покрајински секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност полова .
Бачка: Јужнобачки, Западнобачки и Севернобачки округ

1. Расписивање позива за учешће на обукама
2. Формирање листе учесника обука
3. Организација једнодневних и дводневних обука у оквиру
a. Припрема бизнис плана и пословање с банкама
b. Стандарди квалитета и еко стандарди
c. Финансијско управљање
d. Иновације-увод
e. Извоз-за оне који први пут извозе
f. Маркетинг и продаја
4. Евалуација обука
12 месеци/минимум једна обука месечно
Износ средстава: 500.000,00 РСД
Извор средстава:
Покрајински, национални
Извесност добијања средстава
У складу са расписаним конкурсима.
1.
Расписан јавни позив за учешће на обукама
2.
Формирана листа учесника обука
3.
Организована најмање једна обука на месечном нивоу
4.
Евалуациони обрасци
Број учесника на обукама
Број одржаних обука на годишњем нивоу
Степен заинтересованости учесника за обуке
Степен задовољства учесника обука
Наративни и финансијски извештај по завршетку пројекта (након 12 месеци).

1.
Обезбеђивање финансијских средстава (средњи);
Према фазама у процесу реализације пројекта:
‒ Пре почетка (ex aнтe),
‒ По завршетку (ex пoст,).
Евалуација ће обухватити: евалуацију учесника, самог процеса спровођења
пројекта, евалуацију садржаја пројекта, као и постигнутих резултата и ефеката.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација
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3.2 Очување постојећег нивоа запослености
Организација месечних ИНФО семинара за војвођанску привреду о
могућностима за финансирање кроз регионалне, националне и међународне
институције и повезивање са привредницима из Европе кроз Европску
мрежу предузетништва
Циљ пројекта је правовремено информисање привредног сектора о свим
релевантним јавним позивима расписаним од стране регионалних, националних
и међународнх институција као и повезивање са привредницима из Европе кроз
ЕЕН мрежу
У циљу бољег информисања представника МСПП организоваће се ИНФО дани
у оквиру којег ће се привредницима презентовати сви текући и релевантни јавни
позиви на регионалном, националном и међународном нивоу. Подршка
предузетницима кроз ефикасније укључивање у ЕЕН мрежу.
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Регионалне развојне агенције, Покрајински секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност полова .
Бачка: Јужнобачки, Западнобачки и Севернобачки округ

1. Јавни позив за организацију ИНФО дана
2. Формирање листе учесника ИНФО дана
3. Промоција ИНФО дана
12 месеци/минимум један ИНФО дан месечно
Износ средстава: 300.000,00 РСД
Извор средстава:
Покрајински, национални
Извесност добијања средстава
У складу са расписаним конкурсима.
1.
Расписан јавни позив за учешће на ИНФО дану
2.
Формирана листа учесника ИНФО дана
3.
Организован најмање један ИНФО дан на месечном нивоу
Број учесника на ИНФО дану
Број одржаних ИНФО дана на годишњем нивоу
Степен заинтересованости учесника за ИНФО дан
Степен задовољства учесника ИНФО дана
Наративни и финансијски извештај по завршетку пројекта (након 12 месеци).

1.
Обезбеђивање финансијских средстава (средњи);
Према фазама у процесу реализације пројекта:
‒ Пре почетка (ex aнтe),
‒ По завршетку (ex пoст,).
Евалуација ће обухватити: евалуацију учесника, самог процеса спровођења
пројекта, евалуацију садржаја пројекта, као и постигнутих резултата и ефеката.
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Мера 3.3. Унапређење сарадње и повезивање/кластери
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту
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3.3. Унапређење сарадње и повезивање/кластери
Војводина Органик - Формирање кластера произвођача органске хране у
Војводини.
Општи циљ пројекта је повећање конкурентности локалне прехрамбене
индустрије, локалних произвођача органске хране и њихова припрема за трговину
на јединственом европском тржишту. Специфични циљеви су:
а) формирање кластера произвођача органске хране Војводине,
б) повећање квалитета и конкурентности домаћих органских прехрамбених
производа,
ц) отварање нових радних места и подршка регионалном економском развоју кроз
промоцију органске хране;
Основни циљ пројекта је да се кроз формирање кластера произвођача органске
хране у Војводини утиче на повећање конкурентности и квалитета локалних
органских производа,
затим на повећање конкурентности домаћих произвођача и локалне прехрамбене
индустрије који би еволуирао у производњу готових производа органског порекла
и њихово оспособљавање за пласман на европском тржишту. На овај начин,
пројекат ће имати директан утицај на отварање нових радних места и кроз
афирмацију органске хране у АП Војводини пружиће се снажна подршка
регионалном економском развоју.
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова .
Општина Бач;
Општина Бачка Паланка;
Општина Оџаци.
Регионална развојна агенција Бачка;
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова ;
Пољопривредна школа Бач;
Општина Бач;
Општина Бачка Паланка;
Општина Оџаци.
Општине Бач, Бачка Паланка (Јужнобачки округ) и општина Оџаци
(Западнобачки округ).
1 . Координациони састанак пројектног тима;
2. Почетак конференције;
3. Тендерске процедуре;
4. Грађевински радови у центру Селенче;
5. Отварање огледних поља у Пољопривредној школи у Селенчи;
6. Успостављање Војвођанског кластера органске хране – састанак
чланова кластера;
7. Спровођење програма обуке за општинске саветнике у органској
производњи хране ;
8. Спровођење програма обуке за локалне пољопривреднике за органску
пољопривредну производњу;
9. Спровођење програма обуке за локалне фармере ( МСП тренинг,
тренинг извоза , еко стандарди ) ;
10. Менторски програм за локалне пољопривреднике на огледним
пољима ;
11. Учешће кластера на Међународном сајму Бизнис База у Београду;
12. Развој базе података за органску храну у Бачу, Бачкој Паланци и
општини Оџаци ;
13. Адаптација тржишних објеката у три општине;
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Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта
Процена ризика

Евалуација

14. Локални Сајам органске хране у Бачу, Бачкој Паланци и Оџацима ;
15. Развој органске хране Акционог плана на локалном нивоу у
општинама Бач, Бачка Паланка и Оџаци;
16. Развој органске хране Акционог плана производње на покрајинском
нивоу ;
17. Спровођење видљивости Акција пројекта ;
18. Израда Акционог плана развоја кластера на период од 2 године ;
19. Завршна конференција;
20. Период извештавања.
18 месеци
32.278.961,00 РСД
1. Основан Кластер органске хране произвођача - Војводина Органик;
2. Технички опремљени објекти у Селенчи;
3. Основана огледна поља у Пољопривредној школи у Бачу;
4. Развијање свести локалних пољопривредника у области органске
производње хране, сертификација земљишта и предузетништво;
5. Ширење богатије органске хране на локалном тржишту;
6. Повећање конкурентности домаће органске прехрамбене индустрије;
7. Створени услови за отварање нових радних места у сектору органске
производње.
1. Број нових органских произвођача хране;
2. Конкурентски производи на европском тржишту;
3. Добар квалитет готових производа;
4. Кластер је основан и регистрован у складу са прописима;
5. Број полазника који је учествовао на обукама;
6. Менторинг програм за локалне пољопривреднике;
7. Активна промоција кластера на међународним сајмовима;
8. Број Б2Б организованих састанака
1. Кластер органске хране произвођача - Војводина Органик је основана
(да / не);
2. Садржаји су технички опремљени (да / не);
3. 3000 м2 утврђених огледних поља;
4. Број полазника који је учествовао на обукама;
5. Менторинг програм за локалне пољопривреднике;
6. Активна промоција кластера на међународним сајмовима;
7. Број Б2Б организованих састанака;
Наративни и финансијски извештај након завршетка пројекта (18 месеци).

1. Екстремни временски услови могу одложити конкретне активности (низак);
2. Недостатак интересовања учесника за учешће на тренингу предвиђено
пројектом (низак);
3. Политичка нестабилност на локалном или покрајинском нивоу (низак).
Према фазама процеса реализације пројекта:
по завршетку (ex post )
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
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3.3. Унапређење сарадње и повезивање/кластери
Формирање Регионалне асоцијације кластера у АП Војводини и
успостављање система акредитације
Успостављање ефикасног система за акредитацију кластера у АП Војводини
Формирање Регионалне асоцијације кластера у АП Војводини која ће имати
задатак да преузме улогу развоја кластера у АП Војводини, повезивање кластера
из Војводине са кластерима у региону, односно у Европској унији, да усклађује
политику подршке привредним субјектима који послују у оквиру кластера, итд.
Регионална акредитација ће омогућити мерљивост успешности рада кластера, као
и могућност за њихово међународно позиционирање. Регионална кластер
асоцијација предлагаће политику подршке кластерима, која ће бити усклађена са
сличним институцијама у регијама Европске Уније.
Подршка развоју кластера у АП Војводини од 2007. године у оквиру Покрајинског
секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова
Покрајински секретаријат за привреду запошљавање и равноправност полова,
Факултет техничких наука, Нови Сад

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Сви окрузи и општине у АП Војводини

Активности на пројекту

едукације, финансијска подршка, networking, B2B и C2C састанци - привредници,
образовне институције, управа, конференције

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

36 месеци

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта
Процена ризика

50.000.000,00 динара за трогодишњи период реализације

5 акредитованих и међународно признатих кластера оспособљених да
комуницирају на европском и светском тржишту (области метала, икт-а,
агроиндустрије, туризма, енергетске ефикасности)
Број додељених бронзаних и сребрних маркица од стране европских институција
Број склопљених међународних уговора, остварени извоз, број новоотворених
радних места
Елаборат о систему акредитације, оснивачка акта асоцијације
Обезбеђивање финансијских средстава, укидање субвенција, људски ресурси

Евалуација
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Мера 3.4. Повећање запослености кроз развој и интензивирање руралне економске делатности са фокусом
на пољопривредну производњу и агроиндустрију
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и општине)
у којима ће програм бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији пројекта
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3.4. Повећање запослености кроз развој и интензивирање руралне
економске делатности са фокусом на пољопривредну производњу и
агроиндустрију
Програми подршке инвестицијама у пољопривредна газдинства
Развој пољопривредних газдинстава
Подршка пољопривредним газдинствима кроз суфинансирање
инвестиционих активности у наводњавању, подизању противградних
мрежа, прерадних капацитета, складишних капацитета, подизања
стакленика и пластеника, проширења привредних активности на селу,
унапређењa расног састава стоке, опремање фарми и побољшање
сточарске производње на огледним газдинствима.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
РПГ, привредна друштва , ЗЗ, ПСП
АПВ

Континуално, конкурси се објављују једном годишње
800.000.000,00 РСД годишње
3.600.000.000,00 РСД за цео прериод 2014-2017
Подизање конкурентности пољопривредних газдинстава, повећање
сточног фонда и побољшање квалитета млека и меса
Број пољопривредних газдинстава која учествују у конкурсима, број
обновљене опреме, ха под заливним и другим системима, број
обновљене опреме и објеката за прераду меса и млека
Повећање приноса, повећање конкурентности пољопривредних
газдинстава, повећање сточарске производње
Годишње извештај о корисницима средстава

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и општине)
у којима ће програм бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати програма/пројекта
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3.4. Повећање запослености кроз развој и интензивирање руралне
економске делатности са фокусом на пољопривредну производњу и
агроиндустрију
Унапређење пољопривредних газдинстава кроз континуирани
саветодавни рад
Едукација пољопривредника у циљу подизања општег нивоа знања
пољопривредних произвођача, њихове информисаности и
конкуретности, успостављање система рачуноводствених података на
пољопривредним газдинствима у АП Војводини, унапређења квалитета
и промоције пољопривредних производа, унапређења и иницирања
интересног удруживања пољопривредника и пословно-интересног
удруживања земљорадничких задруга и пољопривредних предузећа
Подршка пољопривредним газдинствима кроз суфинансирање рада
пољопривредних саветодаваца из пољопривредних стручних служби и
приватних саветодаваца у саветодавним активностима на подручју АП
Војводине
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
ПСС, ПИС, ПСП
АПВ

Континуално
125.000.000,00 РСД годишње
600.000.000,00 РСД за цео прериод 2014-2017
Подизање информисаности и конкурентности пољопривредних
газдинстава

Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији пројекта

Повећање приноса и производње пољопривредних газдинстава,
повећање конкурентности пољопривредних газдинстава
Годишњи извештај о корисницима средстава

Процена ризика
Евалуација

313

Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и општине)
у којима ће програм бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији пројекта
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3.5. Повећање запослености кроз развој непољопривредних
делатности на селу
Прогнозно извештајна служба у заштити биља АПВ
Индустријализација пољопривредне производње и све већа употреба
пестицида, са једне стране, и незадовољство потрошача са друге
стране, који поред квалитета захтевају безбедан производ са аспекта
примене пестицида, намеће као потребу контролисану и циљану
примену пестицида што се једино може остварити успостављањем
система праћења и прогнозе штетних организама
Прогноза служи као основа за организовање и извођење превентивних
и директних (куративних) мера у заштити биља, јер предвиђа место,
време и интензитет појаве штеточина и паразита проузроковача
болести, прати њихово даље развиће и даје процену могућих губитака,
благовремено упозорава пољопривредне произвођаче на опасност,
омогућује планирање радова у заштити пољопривредних и шумских
култура, и препоручује оптималне рокове, ефикаснију и економичнију
заштиту пољопривредних и шумских гајених биљака. Уз примену и рад
прогнозно - извештајне службе пољопривредним произвођачима се
омогућује максимални ефекат заштите усева од штетних организама, уз
смањену примену пестицида и уз смањење загађења животне средине.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
ПСС, ПИС, ПСП
АПВ

Континуално
80.000.000,00 РСД годишње
320.000.000,00 РСД за цео прериод 2014-2017
Инвентаризација и праћење присуства штетних организама, редукција
примене хемијских препарата, смањивање остатака пестицида у
земљишту
Рационална примена пестицида, очување животне средине
Повећање прихода на пољопривредним газдинствима
Годишњи извештај о корисницима средстава

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера

Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и општине)
у којима ће програм бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати програма/пројекта
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3.4. Повећање запослености кроз развој и интензивирање руралне
економске делатности са фокусом на пољопривредну производњу и
агроиндустрију
Успостављање и одржавање Геоинформационог система и
мониторинг сетвене структуре на подручју АПВ и базе података
регистрованих пољопривредних газдинстава
Дигитализација података из аналитичко-документационе основе,
Анализа података из других извора, тј. других органа Управе,
Дефинисање процедура за креирање Map и WMS сервиса и интеграција
сервиса, Конверзија и модификација постојећих векторских података,
Израда модела података, Интегрисање ново креираних података под
централни модел података, Израда специфичних документа уз пратећу
симбологију, Креирање Интернет/интранет сервис, Дефинисање
процедура за коришћење система.
Просторно-информациони систем Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, обухвата аквизицију,
складиштење,обраду, организовање и презентовање просторних
података. Подразумева се и израда процедура за уношење, одржавање
и анализирање просторних података којима располаже Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као и
креирање web прегледника за поменуте просторне податке.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
АПВ

Континуално
20.000.000,00 РСД годишње
80.000.000,00 РСД за цео прериод 2014-2017
Израда процедура за уношење, одржавање и анализирање просторних
података којима располаже Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство

Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији пројекта
Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и општине)
у којима ће програм бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији пројекта

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.4. Повећање запослености кроз развој и интензивирање руралне
економске делатности са фокусом на пољопривредну производњу и
агроиндустрију
Побољшање економског положаја старачких пољопривредних
газдинстава
Смањење броја необрађених површина (због немогућности рада
старијих особа), и повећање ниских прихода старачких газдинстава
Старачким домаћинствима се додељују средства која су дала земљу у
закуп у циљу смањења необрађених површина и повећања прихода
старачких домаћинстава
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
РПГ, ПСП
АПВ

Континуално, конкурс се објављује једном годишње
125.000.000,00 РСД годишње
600.000.000,00 РСД за цео прериод 2014-2017
Смањење броја необрађених површина, и повећање ниских прихода
старачких газдинстава
Повећање броја корисника
Годишњи извештај о корисницима средстава

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и општине)
у којима ће програм бити имплементиран

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.4. Повећање запослености кроз развој и интензивирање руралне
економске делатности са фокусом на пољопривредну производњу и
агроиндустрију
Промоција извозних потенцијала пољопривреде АПВ
промоција извозних потенцијала прерађивачке индустрије у АПВ и
каталог потенцијалних инвестиција намењен страним улагачима
Стварање базе података потенцијала прерађивачке индустрије,
њихових тзв личних карти, представљање на сајмовима, трговинским
мисијама и контактима са потенцијалним инвеститорима. Други део
пројекта окренут је ка проначажењу страних партнера за извоз
пољоприврендих производа.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
ПСП, ВИП
АПВ

Активности на пројекту

Обилазак терена, стварање базе података и каталога потенцијалних
инвестиција, промоција на сајмовима трговинским мисијама и један на
један са страним компанијама

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

Континуално, конкурс се објављује једном годишње

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији пројекта

25.000.000,00 РСД годишње
100.000.000,00 РСД за цео прериод 2014-2017
повећање извоза пољопривредних производа, joint venture инвестиције
број инвестиција, повећање извоза по фирми
Годишњи извештај о корисницима средстава

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.4. Повећање запослености кроз развој и интензивирање руралне
економске делатности са фокусом на пољопривредну производњу и
агроиндустрију
Програми подршке мерама за унапређење и коришћење пољопривредног
земљишта у АПВ
Спровођење мера за унапређење квалитета земљишта у АП Војводини
Мерама као што су испитивање квалитета земљишта, комасација, мелиорације
пашњака, уређење каналске мреже, реконструкције рибњака и пољочуварске
службе ће се спроводити кроз сарадњу са пољопривредним саветодавним
службама, локалним самоуправама и јавним предузећима
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
ПСП, Локалне самоуправе, ЈП
АПВ

Континуално, конкурс се објављује једном годишње
926.000.000,00 РСД годишње
3.704.000.000,00 РСД за цео прериод 2014-2017
Побољшање квалитета земљишта

Годишњи извештај о корисницима средстава

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.4. Повећање запослености кроз развој и интензивирање руралне
економске делатности са фокусом на пољопривредну производњу и
агроиндустрију
Унапређење ловства у АПВ
Повећање бројног стања популације високе и ниске дивљачи, побољшање
станишних услова за дивљач и унапређење ловног туризма у АП Војводини
Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања
стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине, а
са циљем повећања бројног стања популације високе и ниске дивљачи,
побољшање станишних услова за дивљач и унапређење ловног туризма у АП
Војводини
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
ПСП, Ловачка удружења
АПВ

Континуално, конкурс се објављује једном годишње
45.000.000,00 РСД годишње
180.000.000,00 РСД за цео прериод 2014-2017
Унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП
Војводине
Повећање бројног стања популације високе и ниске дивљачи, побољшање
станишних услова за дивљач и унапређење ловног туризма у АП Војводини
Годишњи извештај о корисницима средстава

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.4. Повећање запослености кроз развој и интензивирање руралне економске
делатности са фокусом на пољопривредну производњу и агроиндустрију
Увођење ЕУ стандарда, увођење и сертификација система квалитета и
безбедности хране и континуирано праћење квалитета основних животних
намирница
Увођење стандарда и система квалитета и безбедности хране и редовно праћење
производње на пољопривредним газдинствима и квалитета основних животних
намирница у малопродајним објектима
Подршка пољопривредним газдинствима кроз суфинансирање увођења ЕУ
стандарда, увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране и
редовна контрола производње на пољопривредним газдинствима и контрола
квалитета производа у малопродајним објектима од стране стручњака са
Пољопривредног факултета и Научног института за прехрамбене технологије из
Новог Сада, као и обавештавање јавности
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Финс, Пољопривредни факултет у НС, ПСП, ПИС
АПВ

Континуално, конкурси се објављују једном годишње
8.000.000,00 РСД годишње
24.000.000,00 РСД за цео прериод 2014-2017
Подизање конкурентности пољопривредних газдинстава, повећање квалитета
пољопривредних производа
Број пољопривредних газдинстава која учествују у конкурсима, подизање
квалитета основних животних намирница
Повећање конкурентности пољопривредних газдинстава и прихода на
пољопривредним газдинствима
Годишње извештај о корисницима средстава

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.4. Повећање запослености кроз развој и интензивирање руралне економске
делатности са фокусом на пољопривредну производњу и агроиндустрију
Регионални центар за подршку развоју производње воћа и поврћа у Средњем
Банату
Општи циљ пројекта је уравнотежени развоју руралних заједница Средњег Баната
кроз увећање конкурентности пољопривредног сектора, као и допринос развоју
регионалне економије и укупаног квалитета живота његових становника.
Специфични циљеви:
• Увођење иновативних приступа у управљању производњом, чувањем и
паковањем воћа и поврћа индивидуалних произвођача и пољопривредних
предузећа са циљем пове ања њихове конкурентности;
• Јачање подршке за индивидуалне пољопривреднике и пољопривредна предузећа.
Пољопривреда има посебну улогу у економијама свих округа у Банату. На
регионалном нивоу њен значај доприносу укупног запошљавања је изнад
националног просека. Последњих године приметан је развој воћарства,
повртарства и виноградарства.
Усмеравање на квалитет уместо на квантитет је основна смерница, као и на
успостављање специјализованих дистрибутивних центара, усредсређених на
захтевне сегменте тржишта, како домаћег тако и међународног. Политика развоја
за рурална подручја је од пресудне важности. Без сумње, њихово очување и
валоризација су значајни за развој конкурентнијег пољопривредног сектора,
очување социјалних вредности, спречавање депопулације и заштиту животне
средине.
Центар представља одлично решење за проблеме у овој области:
неорганизованост произвођача воћа и поврћа, ограничени финансијски ресурси
произвођача, неопходна подршка развоју пољопривреде на овом подручју. ђ
Захваљујући досадашњим добрим приносима и конкурентној производној цени,
локација представља изврсну производну базу за регионално тржиште поврћа и за
прерађивачку индустрију. У досадашњим активностима на тему реализације ове
пројектне идеје, иницијатива за развој производње поврћа и воћа у средњем
Банату је препозната и од ЕУ програма РЕСДП 2, који је финансирао израду
студије изводљивоси пројекта „Оснивање и опремање регионалног центра за
подршку развоју производње воћа и поврћа у средњем Банату“.
Локалне самоуправе средњег Баната - у зависности од одабране локације
РЦР Банат
Град Зрењанин, општина Сечањ, општина Житиште, општина Нова Црња и
општина Нови Бечеј
Фазе развоја Центра:
1. Припремна фаза:
• Одлуке органа локалних заједница
• Сагласност надлежних институција
• Обезбеђење извора финансирања
• Израда пројектно техничке документације и добијање потребних дозвола
• Дефинисање локације
• Израда инвестиционог плана
2. Основно инфраструктурно опремање:
• Обезбеђење извора финансирања
• Ограђивање локације, изградња интерне путне мреже и потребних
инсталација
3. Изградња погона за чување и дистрибуцију (хладњача):
• Обезбеђење извора финансирања
• Изградња и опремање хладњаче
4. Опремање Центра опремом за сортирање и паковање производа:
• Обезбеђење извора финансирања
• Набавка опреме за сортирање и паковање производа
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Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Фаза 1 - 12 месеци
Фаза 2 - 9 месеци
Фаза 3 - 9 месеци
фаза 4 - 6 месеци
ОСНОВНА СРЕДСТВА 55.401.000
1. Објекат 35.820.000
2. Опрема 15.985.000
3. Остала опрема 3.595.865
ОБРТНА СРЕДСТВА 3.765.656
1. Новчана средства 3.756.656
УКУПНО 59.166.656 РСД (515.763,68 ЕУР)

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Евалуација

• Повећање конкурентске способности малих произвођача и пољопривредних
предузећа
• Креирање могућности за формирање ланца дистрибутера и продаје
Формиран 1 дистрибуривни центар за производњу воћа и поврћа
Повећан број пољопривредних газдинстава који пласира своје производе за 50%
500 нових радних места
Пласман производа повећан за 30%
Наративни и финансијски извештај пројеката, извештај надзора.
Пројектна алпикација, потписани уговори са добвљачима
Могућност смањења политичке подршке даљој реализацији пројекта, Мера
превазилажења - апликант и партнери ће радити на константом обезбеђењу
подршке реализацији пројекта; Пољопривредни произвођаћи недовољно
заинтересовани за сарадњу, Мера превазилажења - Перманентна промоција
пројекта
и
едукација
пољопривредника
допринеће
њиховој
већој
заинтересованости за сарадњу.
Четири евалуациона процеса пројекта ће бити спроведена и то након реализације
сваке фазе пројекта како би се на што систематичнији начин показали ефекти и
успешност реализације пројекта. Такође евалуација резултата и ефеката пројекта
послужиће за даље корективне мере уколико то буде потребно.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката

Начин извештавања

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.4. Повећање запослености кроз развој и интензивирање руралне економске
делатности са фокусом на пољопривредну производњу и агроиндустрију
Кредитирање куповине нове погонске и прикључне пољопривредне
механизације
Обнављање застареле пољопривредне механизације
Кредитираће се куповина нове пољопривредне механизације са каматном стопом
од 2% на годишњем нивоу са 6 месеци грејс периода и 48 месеци периода отплате.
Максимални износ кредита износи 20.000 евра.
На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и
Програма рада и Финансијског плана Фонда Савет Фонда расписује Конкурс за
набавку нових система и опреме за наводњавање
Покрајински фонд за развој пољопривреде
Подручје Аутономне Покрајине Војводине

Расписивање конкурса, преглед достављене документације, одобравање кредита,
потписивање уговора и коначна реализација кредита
Конкурси се расписују сваке године у фебруару и септембру месецу

503.500.000,00 РСД (4.389.077,08 ЕУР)
Куповина преко 300 трактора и прикључних машина
Повећање производње пољопривредних производа, интензивирање
пољопривредне производње, промена производне структуре
Повећање економичности, продуктивности и конкурентности домаће
пољопривреде
Обилазак корисника кредита, утврђивање чињеничног стања на лицу места о
наменском утрошку средстава и површинама под системима за наводњавање.
Фонд свака три месеца извештава Владу АП Војводине а једном годишње
Скупштину АП Војводине o свом пословању.

Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката

Начин извештавања

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.4. Повећање запослености кроз развој и интензивирање руралне економске
делатности са фокусом на пољопривредну производњу и агроиндустрију
Кредитирање пчеларске прозводње
Развој руралног подручја и села кроз ангажовање радно неактивног становништва
на селу у пчеларству.
Кредитираће се куповина кошница, пчелињих ројева и опреме у пчеларству са
каматном стопом од 2% на годишњем нивоу са 24 месеца грејс периода и 18
месеци периода отплате. Максимални износ кредита износи 15.000 евра.
На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и
Програма рада и Финансијског плана Фонда Савет Фонда расписује Конкурс за
набавку нових система и опреме за наводњавање
Покрајински фонд за развој пољопривреде
Подручје Аутономне Покрајине Војводине

Расписивање конкурса, преглед достављене документације, одобравање кредита,
потписивање уговора и коначна реализација кредита
Конкурси се расписују сваке године у фебруару и септембру месецу.

70.000.000,00 РСД (610.199,40 ЕУР)
12.000 нових пчелињих друштава
Повећање производње меда и производа од меда.
Развој руралног подручја и села и ангажовање радно неактивног становништва на
селу
Обилазак корисника кредита, утврђивање чињеничног стања на лицу места о
наменском утрошку средстава, купљених кошница и опреме за пчеларство. Фонд
свака три месеца извештава Владу АП Војводине а једном годишње Скупштину
АП Војводине o свом пословању.

Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката

Начин извештавања

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.4. Повећање запослености кроз развој и интензивирање руралне економске
делатности са фокусом на пољопривредну производњу и агроиндустрију
Кредитирање подизања вишегодишњих засада воћа и винове лозе и
постављања противградне мреже
Повећање површина под вишегодишњим засадима
Кредитираће се набавка воћних садница, лозних калемова, стубова и жице, опреме
у виноградарству и постављање противградне мреже каматном стопом од 2% на
годишњем нивоу са грејс периодом од 24-36 месеци и периодом отплате од 24 - 36
месеци. Максимални износ кредита износи 10.000 евра.
На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и
Програма рада и Финансијског плана Фонда Савет Фонда расписује Конкурс за
набавку нових система и опреме за наводњавање
Покрајински фонд за развој пољопривреде
Подручје Аутономне Покрајине Војводине

Расписивање конкурса, преглед достављене документације, одобравање кредита,
потписивање уговора и коначна реализациј кредита
Конкурси се расписују сваке године у фебруару и септембру месецу

80.000.000,00 РСД (697.370,74 ЕУР)
70 ха под вишегодишњим засадима
Повећање производње воћа, грожђа, и производа од воћа и грожђа,
интензивирање пољопривредне производње
Дугорочно улагање у производњу која доноси највећи приход по јединици
површине
Обилазак корисника кредита и утврђивање чињеничног стања на лицу места о
наменском утрошку средстава и површинама под вишегодишњим засадима. Фонд
свака три месеца извештава Владу АП Војводине, а једном годишње Скупштину
АП Војводине о свом пословању.

Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.4. Повећање запослености кроз развој и интензивирање руралне економске
делатности са фокусом на пољопривредну производњу и агроиндустрију
Кредитирање производње под заштићеним простором (пластеници,
стакленици) и опреме у њима
Повећање површина под заштићеним простором
Кредитираће се набавка нових заштићених башта и опремеу њима са каматном
стопом од 2% на годишњем нивоу са 12 месеци грејс периода и 24 месеца периода
отплате. Максимални износ кредита износи 15.000 евра.
На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и
Програма рада и Финансијског плана Фонда Савет Фонда расписује Конкурс за
набавку нових система и опреме за наводњавање
Покрајински фонд за развој пољопривреде
Подручје Аутономне Покрајине Војводине

Расписивање конкурса, преглед достављене документације, одобравање кредита,
потписивање уговора и коначна реализацијa кредита.
Конкурси се расписују сваке године у фебруару и септембру месецу.

102.500.000,00 РСД (893.506,26 ЕУР)
70.000 м2 под заштићеним баштама
Повећање производње пољопривредних производа (поврћа, лековитог биља,
цвећа), интензивирање пољопривредне производње, већи принос и приход са
јединице површине, боља снабдевеност тржишта, смањење увоза.
Радно ангажовање незапослених лица
Обилазак корисника кредита и утврђивање чињеничног стања на лицу места о
наменском утрошку средстава и површинама под заштићеним простором. Фонд
свака три месеца извештава Владу АП Војводине а једном годишње Скупштину
АП Војводине о свом пословању.

Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.4. Повећање запослености кроз развој и интензивирање руралне економске
делатности са фокусом на пољопривредну производњу и агроиндустрију
Конкурс за доделу дугорочних кредита за пољопривреду
Обезбеђење финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења сектора
пољопривреде путем повећања нивоа техничке опремљености, повећања обима,
ефикасности и интезивирања пољопривредне производње, повећања
продуктивности, подизање степена конкурентности и заштите животне средине као
и подстицање удруженог учешћа више носилаца индивидуалних пољопривредних
газдинстава у реализацији заједничке инвестиције у пољопривреди ради
побољшања тржишне позиције индивидуалних газдинстава, запошљавање,
повећање профитабилности, повећање конкурентности.
Одобравање дугорочних кредита за пољопривреду намењених фихичким лициманосиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава, са роком отплате 5 година
са грејс периодом 24, односно 12 месеци у зависности од намене, и роком отплате 3
године за набавку матичног јата са грејс периодом од 12 месеци, а у складу са
условима Конкурса и проценом кредитне способности подносиоца захтева. Кредити
ће се додељивати у области пољопривреде за финансирање:
‒ Набавке пољопривредне механизације за пољопривредну производњу (трактора,
комбајна и прикључних машина);
‒ Набавка опреме за пољопривредну производњу;
‒ Набавке квалитетног приплодног материјала у сточарству и матичног јата;
‒ Набавке вишегодишњих засада воћа, винове лозе и осталих вишегодишњих
засада са опремањем површина под засадима;
‒ Набавке противградних мрежа са наслоном;
‒ Набавке опреме за заштићени простор;
‒ Изградње бунара и набавке опреме и система за наводњавање;
‒ Набавке опреме за повећање капацитета и осавремењавање линија за прераду
примарних пољопривредних производа;
‒ Изградње, адаптације и опремања складишних капацитета – хладњача и подних
складишта;
‒ Изградње и адаптације грађевинских објеката за сточарску производњу у циљу
заштите животне средине и испуњења стандарда у области пољопривредне
производње.
РФВ самостално и у сарадњи са домаћим и међународним институцијама.
АП Војводина

Активности на пројекту

Обрада захтева, реализација одобрених кредита, праћење и наплата кредита, и друге
активности

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

До искоришћења средстава планираних за реализацију конкурса.

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

250.000.000,00 РСД (2.179.283,56 ЕУР) по овом конкурсу тренутно, уз могућност
повећања у зависности од сарадње са другим институцијама

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика

Развој пољопривреде и побољшање тржишне позиције индивидуалних газдинстава
на подручју АП Војводине.

Годишњи и полугодишњи извештаји о пословању.
Годишњи и полугодишњи извештаји о пословању.
За све подносиоце захтева који испуњавају услове Конкурса, врши се кредитна
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анализа односно процена кредитног ризика. За кредите обезбеђене гаранцијом
банке процена ризика се ради у складу са Одлуком о начину одобравања кредита
који су обезбеђени гаранцијом банке.
Евалуација
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Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.4. Повећање запослености кроз развој и интензивирање руралне економске
делатности са фокусом на пољопривредну производњу и агроиндустрију
Конкурс за доделу дугорочних кредита за развој прехрамбено-прерађивачке
индустрије
Обезбеђење финансијских средстава ради подршке реализацији синергијских
пројеката у области пољопривредне производње и прехрамбено-прерађивачке
индустрије кроз удруживање већег броја произвођача – учесника у пољопривредној
и прехрамбено-прерађивачкој производњи ради повећања производнопрерађивачких потенцијала и складишних капацитета, унапређења конкурентности
и побољшања извозних позиција АП Војводине, запошљавање, повећање извоза,
повећање профитабилности, повећање конкурентности
Одобравање кредита намењених реализацији капиталних инвестиција у области
производње хране, односно прехрамбено-прерађивачке производње, а све у циљу
успостављања кооперантских односа у појединим сегментима и производним
процесима ради успостављања високих стандарда у технологији производње,
складиштења и прераде. Кредити се одобравају на рок од 5 година са грејс
периодом од 24 месеца, а у складу са условима Конкурса и проценом кредитне
способности односно одговарајућих инструмената обезбеђења.
РФВ самостално и у сарадњи са домаћим и међународним институцијама
АП Војводина

Активности на пројекту

Обрада захтева, реализација одобрених кредита, праћење и наплата кредита, и друге
активности

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

До искоришћења средстава планираних за реализацију конкурса.

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

150.000.000,00 РСД (1.307.570,13 ЕУР) по овом конкурсу тренутно, уз могућност
повећања у зависности од сарадње са другим институцијама

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Реализација капиталних инвестиција на подручју АП Војводине у области
прехрамбено-прерађивачке производње.

Процена ризика

Годишњи и полугодишњи извештаји о пословању
годишњи и полугодишњи извештаји о пословању
За све подносиоце захтева који испуњавају услове Конкурса, врши се кредитна
анализа односно процена кредитног ризика. За кредите обезбеђене гаранцијом
банке процена ризика се ради у складу са Одлуком о начину одобравања кредита
који су обезбеђени гаранцијом банке.

Евалуација
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Мера 3.5. Повећање запослености кроз развој непољопривредних делатности на селу
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација
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3.5. Повећање запослености кроз развој непољопривредних делатности на
селу
Подстицање развоја и услуга у сеоском туризму
Циљ пројекта је креирање и развој нових услуга у туризму ради лакшег
укључивања сеоског становништва у туристичке токове
Основни циљ пројекта је да се кроз одржавање обука, становништву
заинтересованом за сеоски туризам пренесу знања и искуства потребна за
ефикасније пружање услуга у области сеоског туризма.
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова;
Регионална развојна агенција Бачка, Покрајински секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност полова .
Бачка: Јужнобачки, Западнобачки и Севернобачки округ

Организација обуке према следећим модулима:
1.
Развој сектора услуга у сеоском туризму-закоснки оквир
пословања, могућности за развој сеоског туризма
2.
Радионице-финансијско управљање сеоским домаћинством
3.
Комуникациони тренинг
4.
Примери добре праске из окружења
3 месеца
300.000,00 РСД
Спроведена тродневна обука у области сеоског туризма;
Обучени учесници/ власници сеоских домаћинстава о основама сеоског
туризма (према модулима)
1. Број представника сеоских домаћинстава који су похађали обуку
2. Број учесника обуке који ће вршити категоризацију смештаја
1. Степен задовољства учесника обука
2. Број полазника који је учествовао на обукама;
Наративни и финансијски извештај након завршетка пројекта (3 месеца).

1.Недостатак интересовања учесника за учешће на тренингу предвиђено
пројектом (низак);
3. Политичка нестабилност на локалном или покрајинском нивоу (низак).
Према фазама процеса реализације пројекта:
по завршетку (ex post )
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
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3.5. Повећање запослености кроз развој непољопривредних делатности на
селу
Економско оснаживање жена са села у АП Војводини
OПШTИ ЦИЉEВИ ПРOГРАМА:
• Eкoнoмскo oснaживaњe и сaрaдњa жена у Војводини
• Унaпрeђeњe пoслoвних приликa зa нeзaпoслeнe жeнe у Војводини
• Смањење регионалних диспаритета у Војводини
• Повећање запослености жена кроз развој и интензивирање руралне економске
делатности са фокусом на пољопривредну производњу и агроиндустрију
ПOСEБНИ ЦИЉEВИ
• Пoбoљшaвaњe вeштинa и знaњa рурaлних жeнa нa пoљимa прeдузeтништвa и
органске пољопривреде, прикупљaњa инфoрмaциja и прoнaлaжeњa пoслoвних
пaртнeрa.
• Рaзвoj сaрaдњe и удруживања (кластери, задруге) сеоских жена.
• Смaњeњe изoлaциje жeнa у рурaлним пoдручjимa
• Пoбoљшaњe пoслoвних мрeжa и прoтoкa инфoрмaциja мeђу рурaлним жeнaмa
• Пoбoљшaњe тржишнe интeгрaциje, тe стимулaциja удружeних пoслoвних
aктивнoсти сeoских жeнa.
Истраживања, као и различита искуства, потврђују да се жене које живе у
сеоским/руралним подручјима суочавају са бројним тешкоћама које њихов
положај у заједници чини неповољним, ограничавајући њихове могућности за
пуни развој, како у јавној тако и у приватној сфери, а посебно у сфери економије,
утичући тиме негативно на укупну динаминку развоја руралних подручја.
Имајући постојеће податке у виду, пројекат има два општа циља: економско
оснаживање и сарадњу сеоских жена предузетница, као и побољшање пословних
могућности за незапослене жене које живе у руралним подручјима. Активности
пројекта усмерене су на то да жене из руралних подручја, кроз тренинге и
интензивну интеракцију, стекну нове вештине, развију своје пословање и
међусобну сарадњу, успоставе контакте, размене идеје, истраже и пронађу
могућности за будуће запошљавање. Ове активности ће их учинити економски
независнијим, омогућити отварање нових радних места, диверсификацију
производа и услуга, обезбедити бољи квалитет живота и утицати на одрживи
економски, културни и друштвени развој Војводине. Пројекат ће директно бити
усмерен на: жене предузетнице и пољопривреднице које имају потребу за даљом
изградњом пословних капацитета и жене које су незапослене.

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине, у сарадњи са Покрајинским
секретаријатом за привреду, запошљавање и равноправност полова,
Покрајинским заводом за равноправност полова, Покрајинским фондом за развој
пољопривреде
Бачка, Банат, Срем

• Израда студије о стању и пoтрeбaма жeнa нa пoљимa прeдузeтништвa,
пољопривреде и зaпoшљaвaњa у Војводини
• Израда студије оправданости креирања нових и/или модификације постојећих
гаранцијских линија за економско оснаживање жена у Војводини, укључујући
студију о социо-економским ефектима постојећих програма
• Фoрмирaњe и ажурирање свeoбухвaтнe бaзe пoдaтaкa пoслoвних жeнa
• Унапређење и ажурирањe вeб пoртaлa o економском оснаживању сеоских жена
www.ruralwomen.info
• Међународна кoнфeрeнциja о женском предузетништву и пољопривреди
• Менторинг и обуке из области пословног управљања, пољопривреде и
удруживања
24 месеца
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Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

23.000.000,00 РСД (200.494,09 ЕУР)
ИПА програм прекограничне сарадње Србија-Хрватска; ИПА програм
прекограничне сарадње Србија-БиХ; ИПА програм прекограничне сарадње
Србија-Мађарска; Амбасада Краљевине Норвешке; US AID; UN Women; Хајнрих
Бел фондација; Аустријска агенција за развој; средства Гаранцијског фонда АПВ
Извесно
1. Прикупљени и анализирани подаци о женском предузетништву у Војводини;
2. Испитане могућности успостављања нових и/или модификације постојећих
гаранцисјких линија, као и ефекти постојећих гаранцијских линија;
3. Формирани и ажурирани системи за повезивање и промоцију пословних жена
(база података, веб портал);
4. Унапређени услови за удруживање жена (кластери, задруге);
5. Унапређене пословних вештина и знања жена, са фокусом на пољопривреду и
агроиндустрију;
6. Унапређен систем менторске подршке пословним женама.
1. Број нових студија;
2. Број нових информација у бази пословних жена;
3. Број нових и ажурираних садржаја на веб порталу www.ruralwomen.info;
4. Број жена које су обучене;
5. Број жена које користе менторску подршку;
6. Број новоиздатих гаранција;
7. Измене у постојећим програмима гаранција за женско предузетништво;
8. Број нових програма гаранција за женско предузетништво
Aктивнoсти oвoг прojeктa oсмишљeнe су тaкo дa унaпрeдe рaвнoпрaвнoст пoлoвa
и зaпoшљaвaњe тj. пoкрeтaњe пoслa oд стрaнe жeнa сa сeлa, побољшавањем
њихoвих прeдузeтничких вeштинa и aктивнoсти, путeм oбукe, сaрaдњe,
удруживања и рaзмeнe инфoрмaциja и искуствa. С oбзирoм нa велику улoгу жeнa
у рурaлним подручјима, њиховим eкoнoмским oснaживaњeм мoжe се допринети
свеукупном рурaлнoм рaзвojу у Војводини. Дугoрoчни рeзултaти ћe услeдити
тако што ће жeнe пoчети дa кoристe знaњa и пaртнeрствa у њихoвим пoслoвним
aктивнoстимa, фoраће нoвa прeдузeћa, ствoрати нoвe прoизвoдe и пружати нoвe
услугe, са фокусом на пољопривреду и агроиндустрију. Рeaлизaциja oвoг
прojeктa би дoнeлa брojнe кoристи зa дирeктнe и индирeктнe циљнe групe.
Пoдстицaj и пoдршкa жeнaма прeдузeтницaма сa сeлa би вoдили њихoвoм
eкoнoмскoм oснaживaњу, вeћoj eкoнoмскoj нeзaвиснoсти и бoљeм друштвeнoм
пoлoжajу a дугoрoчнo би их чинили рaвнoпрaвниjим сa мушкaрцимa и дaли им
мoћ дa прeгoвaрajу у кући и у зajeдници, пoвeћaвajући брoj њихoвих aктивнoсти
у дoнoшeњу oдлукa и чинeћи лeгитимнoм њихoву кoнтрoлу нaд глaвним
мaтeриjaлним срeдствимa. Стицaњeм вишe вeштинa и знaњa, пoвeзивaњeм и
удруживaњeм сa другим жeнaмa и стручњaцимa oнe ћe пoстaти oхрaбрeниje и
способније да утичу на пoпрaвљање свoг пoлoжajа и квaлитeта живoтa, на свoje
лидeрствo и пoтeнциjaл зa дoнoшeњe oдлукa и биће у прилици да изађу из
изoлaциje и нeвидљивoсти, пoстaјући рaвнoпрaвни члaнoви зajeдницe.
Квартално финансијско и наративно извештавање.
Квартални финансијски и наративни извештаји.
Moгућa прeпрeкa кoja сe мoжe пojaвити тoкoм прojeктa
je нeдoстaтaк
интeрeсoвaњa сеоских жена. Збoг дугoтрajних живoтних нaвикa, жeнe би мoглe
пoкaзaти oтпoр мoгућим прoмeнaмa у њихoвим свaкoднeвним aктивнoстимa.
Брojни рaзлoзи би тo мoгли прoузрoкoвaти, нa примeр, стрaх oд прoмeнa,
нeдoстaтaк мoтивaциje, неповерење, нeoдoбрaвaњe oд стрaнe супругa... To би
мoглo бити рeшeнo укaзивaњeм нa исхoдe кojи ћe бити дoбри нe сaмo зa жeнe
нeгo и зa другe члaнoвe зajeдницe. Уколико у том случају сеоским женама буду
пружене адекватне информације о значају пројекта и потребама које пројектне
активности могу да испуне, тo ћe их увeрити дa je прojeкaт сaчињeн имајући у
виду њихове интересе. Бићe учињeн свaки нaпoр дa сe oмoгући дa свe врстe
кoмуникaциja сa жeнaмa буду штo дирeктниje, oтвoрeниje и штo флeксибилниje,
тaкo дa жeнe стeкну пoвeрeњe у прojeкaт и дa сe oхрaбрe дa сe укључe у прojeкaт.
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Евалуација

Иaкo je ризик мoгућ, ниje нaрoчитo вeрoвaтнo дa ћe дo њeгa дoћи, пoштo су
прeтхoднa истрaживaњa пoкaзaлa дa су жeнe вишe нeгo спремне дa сaрaђуjу,
oфoрмљуjу мрeжe и дa aктивнo учeствуjу у стицaњу нoвих вeштинa и кoнтaкaтa,
aкo им сe пружи мoгућнoст.
Биће спровођене редовне/периодичне интерне евалуације
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Мера 3.6. Смањење незапослености кроз развој и промоцију туризма, посебно у руралним подручјима
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити
имплементиран
Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.6. Смањење незапослености кроз развој и промоцију туризма, посебно у
руралним подручјима
Очување и унапређење Археолошког налазишта Град у Старчеву,
непокретно културно добро од изузетног значаја
Очување и унапређење Археолошког налазишта Град у Старчеву, непокретно
културно добро од изузетног значаја израдом плана детаљне регулације за
зону Археолошки парк и главног пројекта Археолошког парка
На територији града Панчева, у насељеном месту Старчево, налази се
Археолошко налазиште Град у Старчеву, непокретно културно добро од
изузетног значаја. Како би се искористио туристички потенцијал овог
налазишта, а у исто време и заштитило, потребно је урадити план детаљне
регулације за ову зону. Такође да би се простор ставио у функцију туризма
потребно је урадити главни пројекат Археолошког парка и по њему извести
радове. Локалитет је предвиђен просторним планом града Панчева, где се
налаже израда планске документације, односно план детаљне регулације.
Правни основ:
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Сл.
гласник РС", број: 99/09 и 67/12 – Одлука УС), Закон о култури ((„Сл.
Гласник РС“, бр. 72/09), међународне конвенције
Институционална надлежност:
Републички Завод за заштиту споменика културе, Покрајински секретаријат
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајински
секретаријат за привреду, запошљављње и равносправност полова,
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Покрајиснки
секретаријат за културу и јавно информисање, Покрајински завод за заштиту
споменика културе, Град Панчево, Завод за заштиту споменика културе у
Панчеву, Народни музеј.
Град Панчево, МЗ Старчево, Завод за заштиту споменика културе у Панчеву,
Народни музеј, Удружење ''Неолитско Старчево''
АПВ; Јужнобанатски округ, град Панчево
1. Израда концепта и нацрта плана, стручна контрола, јавни увид у складу са
Законом о планирању и изградњи
2. Израда главног пројекта Археолошког парка
3. Изградња Археолошког парка
1. 2014-2015
2. 2015-2016
3. 2016-2019

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Буџет града Панчева, буџет АПВ, буџет РС, ЕУ фондови

Очекивани резултати
програма/пројекта

Очување Археолошког налазишта Град у Старчеву, непокретно културно
добро од изузетног значаја и његово стављање у функцију туризма: усвојен
план детаљне регулације, израђен главни пројекат и изграђен Археолошки
парк.

Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
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3.6. Смањење незапослености кроз развој и промоцију туризма, посебно у
руралним подручјима
Унапређеое пдрживпг развпја лпкалних заједница на границама
заштићених ппдручја прирпде Дунавске регије у Србији
Општи циљ пројекта je побољшање социоекономског положаја становништва
у локалним заједницама на границама заштићених добара Дунавског региона
у Србији. A преко специфичних циљева пројекта посебна пажња посвећује се
формирању и развоју капацитета инфраструктуре и екотуристичких садржаја
у граничним подручјима заштићених природних добара.
Активности су усмерене ка подизању нивоа опремљености туристичке
инфраструкртуре на локацијама насеља Черевић (на граници Националног
Парка „Фрушка Гора“), Купиново (на граници Специјалног резервата
природе Обедска Бара) , Бело Блато (на граници Специјалног резервата
природе Царска Бара) и Бачког Моноштора (на граници Специјалног
резервата природе Горње Подунавље). Исто тако унапредјењем знања и
вештина локалног становништва, локалних самоуправа и институција а
подизањем атрактивности повезивањем природних, културно историјских и
традиционалних вредности ових локалних заједница, што су такодје
специфични циљеви пројекта, подржавамо специфични програмски циљ који
се односи на јачање простора Дунавске регије у Србији, као места за бизнис и
туризам.

Надлежности

Носиоци пројекта

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити
имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине.Партнери на пројекту су локалне самоуправе, Општина Пећинци и
Општина Беочин, и удружења градјана НВО Подунав из Бачког Моноштора и
Друштво за неговање културне И природне баштине Царска Бара из Белог
Блата.
(заштићена добра) обухваћено активностима: гранично подручје Специјално
резервата природе Горње Подунавље (Бачки Моноштор), Специјалног
резерват природе Царска бара (Бело Блато), Националног парка Фрушка Гора
(Беочина, Черевић), Специјалног резервата природе Обедска бара (Пећинци,
Купиново )
Формирање тима; организовање састанака партнера; организовање посета
пројектног тима одговарајућим местима; организовање конференција за
штампу; формирање тендерских комисија; имплементација процедера за
тендере за радове, опреме и услуга; организовање студијских путовања,
организација и извођење путовања од руте Черевићу, Купиново, Бело Блато,
Бачког Моноштора.
1.5-2 године
око 285.000.00 еура

Очекивани резултати су: јачање квалитета вештина и знања у правцу развоја
економије у секторима туризма, заштите животне средине, производње хране
и рукотворина, побољшање туристичке понуде, подршку локалним
производјачима, развој и унапредјење туристичке инфраструцтуре и објеката,
подизање капацитета туристичких актера кроз обуке и едукацију као
иразвијање партнерства измедју различитих субјеката.Инсталирање
сувенирнице у предметним просторима; изградња учионице у овом простору,
опремљеним учионица; потпуно опремљена кухиња , набавка опреме за
чланове тима; спровеђење студијског путовања у образовне сврхе,
урадиђивање мапа за сваки локалитет; планирање обилазка локација као
туристички производ; дизајниране и штампање брошура.
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Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Евалуација

12 нових радних места током трајања пројекта и 50 радних места
индиректним ангажовањем локалног становништва, Око 600 особа обучених
током образовних модула током трајања пројекта, око 20% повећања
туритичких посета на локацијама предвиђеним пројектом
4 нове изграђене сувенирнице, 3учионице на отвореном, 1 летња позорница,
једна нова туристичка рута, 2000 лифлета, 500 брошура, 4 панорамске
мапе,…
Перидични и коначни извештаји
Информација ка Влади
од метеоролошких услова ( киша, јак ветар ) може да одложи реализацију
планираних активности .
Током образовне и активности подизања свести ,интересовање циљне групе
за радионице, семинаре не може бити на одговарајућем нивоу,
незаинтересованост понуђача за учешће на тендерима , недовољно познавање
понуђача о тендерској процедури , кашњења у испоруци опреме и услуга ,
финансијски проблеми може да подразумева промену девизног курса , који
утичу на цену опреме, машина и услуге
Наративни и финансијски извештај
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити
имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика

Евалуација

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.6. Смањење незапослености кроз развој и промоцију туризма, посебно у
руралним подручјима
Комплекс базена са Spa&Wellness центром и пратећим објектима
-развој бањског туризма ( на основу пројекта термалне бушотине )
-развој бањско-туристичке дестинације
Изградња модерног базенског комплексаа са Spa&Wellness центром и
пратећим објектима.
Општина Бачка Паланка, Покрајински секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност полова .
Општина Бачка Паланка
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
.
Општина Бачка Паланка
Јужнобачки округ
Приобаље – зона Дунава
Изградња садржаја и уређење будућег бањског комплекса
Прва фаза – уређена
Трећа фаза – до краја 2015. год
Друга фаза – до крја 2014. год
Четврта фаза- до краја 2016. год.
Износ средстава
800.000.000,00 РСД
Извор средстава
Представити финансијски портфолио пројекта (буџет, ЕУ фондови, фондови
АП Војводине и сл.).
Буџет Општине Бачка Паланка,
Буџет АП Војводине
Буџет Републике Србије
Приватни извори
Извесност добијања средстава
ВИСОКА
Развој бањског туризма
Развој бањско-туристичке дестинације
Повећани приходи од наплате боравишне таксе и развој смештајних
капацитета
-Број посета бањском комплексу на годишњем нивоу;
-пропратни туристички садржај који је уврштен у бањску понуду;
-Број новоотворених туристички-оријентисаних смештајних капацитета.
-Развој и препознатљивост бањског туризма општине Бачка Паланка на
националном и регионалном нивоу;
- побољшање социо-економских услова живот за становништво са територије
општине.
Наративни и финансијски извештај по фазама и завршетку пројекта
(годишње).
-Обезбеђење финансијских средстава (средњи);
-Промене политичке воље за реализацију пројекта (средњи);
Према фазама у процесу реализације пројекта:
‒ Пре почетка (ex aнтe),
‒ По завршетку (ex пoст, финaл).
Евалуација ће обухватити: евалуацију учесника, самог процеса спровођења
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пројекта, евалуацију садржаја пројекта, као и постигнутих резултата и
ефеката.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити
имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.6. Смањење незапослености кроз развој и промоцију туризма, посебно у
руралним подручјима
Обилазак еко музеја пловидбом Великим бачким каналом од Дунава до
Тисе.
Општи циљ пројекта је неговање, очување и промоција природног блага и
културне баштине војвођанског региона Бачка, као и економско оснаживање
таргетиране микролокације.
Велики бачки канал је културно и природно наслеђе не само општина кроз које
се исти простире, већ целе Војводине и Србије. Током протеклих деценија о
нјеговом очувању није се водило рачуна, чак се може рећи да је начињена велика
еколошка катастрофа у домену загађења саме воде. Уколико се осврнемо на на
праксу европских земаља, нарочито у Италији и Француској, можемо закључити
да су отварањем еко музеја у регионалним и националним парковима знатно
повећали број туриста. Обилазак еко музеја пловидбом по Великом бачком
каналу од Дунава до Тисе је предлог за нови регионални туристички производ
свих општина које се налазе на Каналу, али и ширег региона.
Општине Бечеј, Србобран, Врбас, Кула, Апатин, Град Сомбор, Воде Војводине,
Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин, Покрајински
секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова ..
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,
Град Сомбор, Oпштинa Кула, Општина Апатин, Општина Бечеј, Општина
Србобран, Општина Врбас, Воде Војводине, Покрајински завод за заштиту
споменика културе Петроварадин, Регионална развојна агенција Бачка.
Западнобачки округ, Средњебачки округ.

Иницијални састанак учесника на пројекту;
Потписивање меморандума о сарадњи;
Достављање анкетног листића за садржај еко музеја сваке појединачне
општине;
Достављање попуњеног анкетног листића;
Нацрт пројекта;
Имплементација пројекта.
12 месеци
Износ пројекта није дефинисан.
Извор средстава:
Извори средстава општина и градова учесника на пројекту;
Други фoндoви (покрајински, национални, ЕУ ).
Извесност добијања средстава у складу са расписаним конкурсима.
Дефинисан и имплементиран нови туристички производ региона Бачка који ће
бити уврштен у локалну, регионалну и међународну туристичку карту.
1.
Број туристичких посета;
2.
Број главних туристичких тура за домаће/иностране туристе;
3.
Број туристичких карти на којима се понуда налази.
1.
Унапређење туристичке понуде на локалном, регионалном и међународном
нивоу;
2.
Оснаживање микро локације са економског аспекта кроз развој туризма;
3.
Унапређење и очување еколошких карактеристика микролокације.
Извештаји радних састанака;
Прелиминарна верзија будуће туристичке понуде;
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пројекта
Наративни и финансијски извештај - извештај по завршетку пројекта (након 24
месеца).

Процена ризика

Евалуација

1.
Обезбеђивање финансијских средстава (средњи);
2.
Промене политичке воље за реализацију пројекта (мали);
3.
Додатна девастација постојећег водопловног система (висок);
4.
Проблеми дугорочног финансирања - одрживост (средњи).
Према фазама у процесу реализације пројекта:
‒ Пре почетка (ex ante),
‒ По завршетку (ex post, final).
Евалуација ће обухватити: евалуацију учесника самог процеса спровођења
пројекта, евалуацију садржаја пројекта, као и постигнутих резултата и ефеката.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.6. Смањење незапослености кроз развој и промоцију туризма, посебно у
руралним подручјима
Унапређење туризма на простору Парка природе Бељанска
бара
Санација и одржива заштита природног добра Бељанска бара са циљем
побољшања квалитета живота локалне заједнице са еколошког аспекта и аспекта
економског оснаживања исте кроз развој еко-туризма.
Специфични циљеви су:
Санација и одржива заштита природног добра Бељанска бара;
Израда пројектно-техничке документације за дефинисање еко-туристичке
инфраструктуре на таргетираној локацији Бељанска бара;
Препознавање природног добра Бељанска бара као еко-туристичке
локације на локалном и регионалном нивоу.
Очување и унапређење водених и влажних станишта је основна смерница
генералног концепта заштите, развоја, уређења и управљања заштићеним
подручјем Бељанске баре. Ово је могућно остварити спровођењем мера и
активности на ревитализацији воденог екосистема, израдом Пројекта
реконструкције водног режима. Пројектом је потребно одредити оптимално
снабдевање водом, нарочито у летњем периоду, без великих осцилација
водостаја и сл. За комплексно сагледавање природних вредности потребно је у
Програму заштите и развоја заштићеног подручја планирати и спровести
истраживања флоре и вегетације, као и фаунистичких група: инсеката, риба,
водоземаца, гмизаваца, птица и сисара, како би се утврдило богатство
биодиверзитета подручја.
Такође је неопходно установити управљање популацијама заштићених биљних и
животињских врста. За очување овог подручја, са интензивним развојем
пољопривредне производње у окружењу, од посебне важности је заштита
површинских и подземних вода. Смернице за побољшање квалитета и мудро
коришћење водних ресурса односе се на формирање и уређење заштитног појаса
вегетације (буфер појаса), односно тампон зоне око природног добра, као и
еколошких коридора. На Бељанској бари постоје необрађени делови између
корита и њива, али су они недовољне ширине за потребе функционисања
заштитног појаса вегетације.
Ради остваривања мудрог коришћења природних ресурса, потребно је:
припремити план коришћења тршћака у складу са потребама активне
заштите природних вредности;
уредити простор за туризам и рекреацију у складу са карактеристикама предела и
регулисати развој туристичких садржаја у складу са циљевима заштите
природних вредности;
обезбедити учешће локалног становништва у коришћењу и очувању
природних ресурса заштићеног подручја.
У циљу очувања културне баштине, потребно је:
развој туристичких садржаја ускладити са традиционалном наменом
простора;
спојити природне и културне вредности у јединствену туристичку понуду
Општина Србобран у сарадњи са Управљачем заштићеним подручјем ЈВП „Воде
Војводине“ (и уз сагласност Покрајинског завода за заштиту природе), планира
да изведе следеће пројекте (заједно са пратећом планском документацијом):
реконструкција водног режима, санација хидротехничких објеката, измуљивање
и уклањање вегетације, рестаурација девастираних станишта, формирање (и
одржавање) ветрозаштитног појаса, активни мониторинг стања средине и врста,
уређење пунктова и осматрачница, набавка пловила; као и планирање и изградња
бициклистичких и пешачких стаза, које би учиниле простор привлачнијим за
туристе.
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Подручје Бељанске баре пружа могућност за одвијање контролисаних
активности попут шетње прописаним стазама, фото-сафарија, спортског
риболова, ''bird-watching''-а и слично, а у циљу упознавања природног добра и
развијања еколошке свести посетилаца.
Дугорочни концепт одрживог развоја подразумева стални економски раст који,
осим економске ефикасности, технолошког напретка, чистијих технологија,
иновативности целог друштва и друштвено одговорног пословања обезбеђује
смањење сиромаштва, дугорочно боље коришћење ресурса, унапређење
здравствених услова и квалитета живота и смањење загађења на ниво који могу
да издрже чиниоци животне средине, спречавање нових загађења и очување
биодиверзитета.

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити
имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

ЈВП „Воде Војводине“ – Управљач заштићеним подручјем Парка природе
„Бељанска бара“ – према Одлуци о проглашењу заштићеног подручја Парка
природе "Бељанска бара”, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова .
Општина Србобран, Општина Бечеј, Регионална развојна агенција Бачка, ЈВП
„Воде Војводине“, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова .
Oпштинa Бeчej (Jужнoбaчки oкруг) и oпштинa Србобран (Јужноба oкруг).

Реконструкција водног режима, санација хидротехничких објеката,
Измуљивање и уклањање вегетације,
Рестаурација девастираних станишта,
Формирање (и одржавање) ветрозаштитног појаса,
Активни мониторинг стања средине и врста,
Уређење пунктова и осматрачница,
Набавка пловила,
Рестаурација салаша,
Планирање и изградња бициклистичких и пешачких стаза, које би учиниле
простор привлачнијим за туристе.
Узевши у обзир потребу за креирањем потребних планских
докумената) период који је планиран за остваривање наведених активност и је 5
(пет) година.

Износ средстава: није дефинисано.
Извор средстава:
Буџет, фондови АП Војводине, ЕУ фондови
Извесност добијања средстава
У складу са расписаним конкурсима.
Санирано и очишћено природно добро Бељанска бара;
Израђена пројектно-техничка документација за дефинисање екотуристичке инфраструктуре на таргетираној локацији;
Развијен еко-туризам у таргетираној локалној заједници, и
препознавање заштићеног природног добра као туристичка дестинација на
локалном и регионалном нивоу.
Адекватни резултати биолошко-хемијске анализе воде;
Број рестаурираних станишта;
Обезбеђена адекватна површина ветрозаштитног појаса;
Израђена
пројектно-техничка
документација
еко-туристичке
инфраструктуре за таргетирано природно добро;
Обезбеђена планирана еко-туристичка инфраструктура и мобилијар;
Број нових туристичких дестинација и производа;
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Број туристичких посета на годишњем нивоу.

Индикатори ефеката

Дугорочни ефекти унапређења туристичке зоне на територији парка природе
Бељанска бара огледаће се превасходно преко унапређења животног стандарда
сановништа са таргетиране територје. Такође, као меродавни ефекти напретка
користиће се бројчано стање новоизграђених смештајних капацитета, дугорочно
запошљавање локалног становништва у сектору еко-туризма, али и методологија
за обезбеђење дугорочног степена еколошке заштите парка природе Бељанска
бара.

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Наративни и финансијски извештај по фазама и завршетку пројекта (годишње).

Процена ризика

Евалуација

Одрживост пројекта зависи од финансијских могућности оптшине Србобран,
општине Бечеј као и од могућности Управљача да апсорбује средства из других
извора финансирања.
Према фазама у процесу реализације пројекта:
‒ Пре почетка (ex aнтe),
‒ У току ,
‒ По завршетку (ex пoст,).
Евалуација ће обухватити: евалуацију учесника, самог процеса спровођења
пројекта, евалуацију садржаја пројекта, као и постигнутих резултата и ефеката.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити
имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.6. Смањење незапослености кроз развој и промоцију туризма, посебно у
руралним подручјима
Тителски брег
Основни циљ пројекта је обезбеђење одрживе заштите природног добра
Тителски брег уз конзервацију свих његових специфичности.
Специфични циљеви пројекта су:
Санација и реконструкција природних, археолошких и
културолошких вредности кроз успостављање заштитних механизама и
систематску едукацију становништва;
Систематски развој таргетиране регије са еко-туристичког
аспекта.
Тителски брег, природни феномен чија се старост процењује на 450 000
година, са својом степском флором и фауном, јединствен је у Средњој Европи
као природни ресурс. Његов највиши врх износи 132м надморске висине што
представља највишу тачку у Бачкој. Археолошко налазиште говори о
присутности људи на овој територији још из праисторијског периода.
Данас је Тителски брег запуштен и о природним карактеристикама као и о
културно-историјским добрима које исти поседује, нико не води рачуна.
Овим пројектом тежи се да се обезбеди адекватна санација али и
конзервација природних карактеристика природног добра, културноисторијских обележја која су за њега уско везана и да се као такво представи
кроз развој локалног и регионалног туризма.
Општина Тител, ЈП „Тителски брег“, Покрајински секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност полова .
Општина Тител (отворена могућност израде пројекта уз укључење
институција од пројектног интереса – развојних агенција, научноистраживачких институција, јавних предузећа, итд), Покрајински
секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова .
Општина Тител (Јужнобачки округ)

Измештање извора загађења са таргетиране локације;
Рестаурација девастираних станишта;
Активни мониторинг стања средине и врста;
Уређење видиковца и осматрачница;
Дефинисање систематског едукативног садржаја везаног за таргетирано
природно добро;
Санација и рестаурација културно-историјских објеката: црква са капелом,
барутана, остаци објеката са Пута Голготе.
Није дефинисано
Износ средстава
34.108.800,00 РСД
Извор средстава
Лична средства, фондови АП Војводине, ЕУ фондови
Извесност добијања средстава
У складу са расписаним конкурсима.
Конзервирано природно добро Тителски брег са еколошког и
културно-историјског аспекта;
Дефинисање систематског програма едукације за локално
становништво и за потребе школског образовног система;
Израђена пројектно-техничка документација за дефинисање
еко-туристичке инфраструктуре на таргетираној локацији;
Развијен еко-туризам у таргетираној локалној заједници, и
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Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика

Евалуација

препознавање заштићеног природног добра као туристичке дестинације на
локалном и регионалном нивоу.
‒ Адекватни резултати биолошко-хемијске анализе таргетиране
регије;
‒ Број рестаурираних и санираних објеката од културно-историјског
значаја;
‒ Израђен едукативни садржај за све нивое школског образовног
система;
‒ Израђена пројектно-техничка документација за дефинисање екотуристичке инфраструктуре на таргетираној локацији;
‒ Број туристичких посета на месечном и годишњем нивоу;
‒ Број посета едукативног каактера на месечном и годишњем нивоу.
Дугорочни ефекти санације и конзервације природног добра Тителски брег
огледаће се превасходно преко унапређења животног стандарда сановништа
са таргетиране територје. Такође, као меродавни ефекти напретка користиће
се бројчано стање новоизграђених смештајних капацитета, дугорочно
запошљавање локалног становништва у сектору еко-туризма, али и
методологије за обезбеђење дугорочног степена еколошке заштите природног
добра Тителски брег.
Наративни и финансијски извештај по фазама и завршетку пројекта
(годишње).
Одрживост пројекта зависи од финансијских могућности оптшине Тител, као
и од могућности Управљача да апсорбује средства из других извора
финансирања.
Према фазама у процесу реализације пројекта:
‒ Пре почетка (ex aнтe),
‒ У току ,
‒ По завршетку (ex пoст,).
Евалуација ће обухватити: евалуацију учесника, самог процеса спровођења
пројекта, евалуацију садржаја пројекта, као и постигнутих резултата и
ефеката.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.6. Смањење незапослености кроз развој и промоцију туризма, посебно у
руралним подручјима
Nature Tourism Development - NaTour
Циљ пројекта је јачање привреде у пограничном региону кроз побољшање
туристичке понуде у националним парковима на Фрушкој гори (Војводина) и
у Копачком риту (Хрватска).
У складу са Мастер Планом одрживог Развоја Фрушке горе 2012-2022,
пројекат НаТоур предвиђа адаптацију постојеће туристичке инфраструктуре
и развој нових туристичких производа, сарадњу са другим националним
парковима у Европи (стр. 37., тачка 5), као и едукацију о заштити природе.
Циљеви пројекта су: (1) Побољшање и адаптација постојеће туристичке
инфраструктуре у националним парковима у пограничном подручју, са обе
стране границе, са циљем привлачења већег броја посетилаца; (2) Развијање
нових туристичких производа у оквиру туристичке понуде у оба национална
парка кроз укључивање слепих и слабовидих посетилаца; (3) Промовисање
добросуседских односа кроз заједничку промоцију и размену искустава међу
запосленима у области управљања посетиоцима.
Надлежности: ЈП Национални парк "Фрушка гора"- надгледање радова и
руковођење адаптацијом на задатим локалитетима, планирање и расподела
опреме по локалитетима, припрема текста и фотографија за промотивни
материјал; планирање и организација часа у природи за децу, планирање
представљања на међународном и домаћем сајму туризма; Фонд "Европски
послови" АПВ- спровођење јавних набавки, организовање тендера, пројектно
планирање, извештавање, организација такмичења и избор деце на основу
ликовних радова, развој и хостинг веб странице, промотивне и ПР
активности.
ЈП Национални парк "Фрушка гора", ЈУПП "Копачки рит", Фонд "Европски
послови" АПВ

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити
имплементиран

Вуковарско-сријемска жупанија, Срем: територије националног парка
"Фрушка гора" и парка природе "Копачки рит".

Активности на пројекту

1) Побољшање постојеће инфраструктуре на следећим излетничким
локалитетима: Широке Ледине, Попов Чот, Шпар Каса, Столови, Парк шуме,
Мала Ливада на Фрушкој гори; постављање рампи на 3 локалитета (
Стражилово, Иришки венац (према Банстолу), Иришки венац (према
Врднику)).
2) Адаптација и опремање објеката за туристе (Адаптација и опремање мини
визиторских центара “Ердевик”, “Ворово” и “Попов Чот".)
3) Увођење програма за слепе и слабовиде посетиоце у оба парка (Адаптација
постојеће стазе, постављање заштитне ограде, инфо табле на Брајевој азбуци
и рељефна табла са испупченим тереном Фрушке горе)
4) Стварање заједничког промотивног материјала за туристичке поризводе у
пограничној регији (обострана мапа оба парка, ЦД, публикације, посета
регионалним сајмовима туризма)
5) Едукативне активности и размена искустава (Организација часова у
природи за децу до 12 година из пограничног региона и семинари за
запослене).

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

24 месеца

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати

Укупна вредност пројекта je 430.096,72 ЕУР, док је износ за НП Фрушка
гора: 200.062,94 ЕУР.
ЕУ фондови - ИПА прекогранични програм Хрватска - Србија
Имајући у виду приоритете програма и хоризонталне циљеве ЕУ врло је
извесно добијање средстава за овај пројекат
(1) Побољшана и опремљена туристичка инфраструктура у оба парка у

346

програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Евалуација

пограничној регији;
(2) Адаптирани и опремљени постојећи објекти у оба парка за потребе
изложби, туризма и образовања;
(3) Представљени иновативни програми и адаптирана инфраструктура у
складу са потребама слепих и слабовидих посетилаца у оба парка;
(4) Припремљен и одштампан заједнички промотивни материјал за оба
национална парка;
(5) Успешно размењено искуство међу запосленима у пољу управљања
посетиоцима и успешно организовани часови у природи за децу у
пограничном региону.
1.1 . Опремљено 6 излетничких локалитета на Фрушкој гори
1.2 . Постављене 3 рампе на Фрушкој гори
2.1 . Адаптирана 3 мини визиторска центра на Фрушкој гори (Ердевик,
Ворово, Попов Чот)
3.1 . 100м стазе је прилагођено потребама слепих и слабовидих посетилаца
3.2 . Постављено је 10 информационих табли на Брајевом писму на Фрушкој
гори
3.3 . Постављена је 1 рељефна мапа Фрушке горе
4.1 . Одштампано је 30.000 примерака заједничке двостране сувенир мапе
4.2 . Одштампане су 2 заједничке вишејезичне публикације ( 20.000
примерака )
4.3 . 5.000 промотивних мини ЦД
4.4 . 2 заједничка наступа на регионалним сајмовима туризма: 1 у Новом
Саду (СРБ ) +1 у Загребу ( ХРВ)
5.1 . 2 ликовна такмичења за основне школе из прекограничног региона
5.2 . 4 једнодневне школе у природи за основне школе у пограничном региону
( 80 деце у периоду од 2 године )
5.3 . 4 округла стола за размену искустава између запослених у оба
национална парка
( 32 запослених у периоду од 2 године )
На основу доступних стастичких података туристичке организације
Војводине и доступних података у Националном парку Фрушка гора
утврдиће се стање пре и након спровођења пројекта. Очекује се пораст
туристичких посета за најмање 10%. Такође, пројектом ће бити успостављена
сарадња у пограничном региону, подигнута свест потенцијалних туриста у
региону о понуди оба национална парка и заједничко представљање на
међународној сцени. Као производ пројекта добићемо и потпуно нов
туристички производ и укључити маргинализовану групу слепих и
слабовидих у туристичку понуду.
Квартално и годишње. Наративни и финансијски извештаји.
Квартални и годишњи извештаји о напретку пројекта и спроведеним
активностима. Финансијски извештаји. Тендерска документација о
изабраним извођачима радова, набављеној опреми и услугама.
Незаинтересованост циљних група (1) Деца основношколског узраста, до 12
година;2) Слепи и слабовиди посетиоци; 3) Запослени у оба национална
парка.) и промена управљачке структуре у оба национална парка. Када су у
питању запослени, овај ризик се лако може премостити интерним актом о
потребама усавршавања, док код друге две циљне групе очекујемо да ће се
увек одазвати одређен број заинтересованих. Други ризик очекујемо да се
лако премости будући да су наведене активности у плановима развоја и
законима обе земље предвиђени за реализацију у периоду до 2020 године.)
Ех post евалуација пројекта
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3.6. Смањење незапослености кроз развој и промоцију туризма, посебно у
руралним подручјима
Оживљавање и развој старих заната
Повећање конкурентности производа, укључивање у саставни део туристичке
понуде, раст запошљавања и очување традиције народа са ових простора
Конкурсом би се подржали пројекти који ће обезбедити унапређење и развој
процеса пословања, набавку опреме и материјала за рад, организовање обуке за
старе занате, као и набавку наставних учила за исте.
Секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Војводина

Активности на пројекту

Дефинисање критеријума за доделу средстава , избор комисије за спровођење
конкурса, праћење наменског коришћења средстава и ефеката истих

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

36 месеци:2014-2017

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

2014. 13.000.000, 2015. 14.000.000, 2016.15.000.000, 2017.16.000.000 динара,
све из буџета

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

Шири спектар квалитетнијих производа, број купљене опреме и број
запослених
Пораст броја туриста ,раст БДПа АПВ, раст запошљавања
Квартално и у току реализације пројекта

1.Злоупотреба средстава, избегава се: јасно дефинисани критеријуми за доделу
и извештајем о наменском утрошку 2. Недовољно интересовање, избегава се:
медијским оглашавањем
По завршетку
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3.6. Смањење незапослености кроз развој и промоцију туризма, посебно у
руралним подручјима
Инфраструктурно опремање регионалне бициклистичке руте Срем
Унапређење социо – економског стања Сремског региона, издградњом одрживе
бициклистичке инфраструктуре, као предуслова за развој туризма
Пројект је фокусиран на развој циклотуризма који доприноси одрживом развоју
постављањем саобраћајне, бициклистичке сигнализације и пратеће
бициклистичке инфраструктуре, на креирање потребних услова за повећање
запошљавања и броја нових пружалаца услуга у туризму, на промоцију
предметне бициклистичке регије, очувању културно историјског наслеђа и
животне средине. Планирана траса Регионалне бициклистичке руте Срем
идентификована је у Регионалном просторном плану АП Војводина као
Национални бициклистички коридор, реферална карта 2.2. Укупна дужина руте
износи 142км, од чега 104км пролази кроз национални парк Фрушка гора. У
оквиру пројекта опремаће се и деонице бициклистичких стаза у оквиру
Националног парка Фрушка гора и на свакој општини кроз које се протежу а
које гравитирају основној рути, дефинисане у оквиру Студије успостављања
регионалне бициклистичке руте Срем. Главни задатак пројекта је
инфраструктурно опремање регионалне бициклистичке руте Срем ( постављање
бициклистичке и туристичке сигнализације, одморишта, сервиса за бициклисте,
сувенирница и друге пратеће бициклистичке инфраструктуре). Основа за
реализацију овог пројекта је израда пројектно - техничке документације:
Студије оснивања регионалне бициклистичке руте Срем са пројектима
саобраћајне, бициклистичке сигнализације и пратеће бициклистичке
инфраструктуре, реализован у оквиру ИПА 2011. Грант шеме Социо економског развоја Дунавског региона у Србији.
Национални парк Фрушка гора, општине: Бачка Паланка, Шид, Ириг, Сремски
Карловци, Инђија, Беочин и градови: Cремска Митровица и Нови Сад.
Регионална развојна агенција Срем, Национални парк Фрушка гора, општине
Сремског и Јужнобачког региона.
Сремски и Јужнобачки округ, општине: Бачка Паланка, Шид, Сремска
Митровица, Ириг, Беочин, Нови Сад, Сремски Карловци, Инђија
1. Постављање бициклистичке, туристичке сигнализације;
2. Постављање пратеће бициклистичке инфраструктуре;
3.Обуке локалног становништва;
4. Обуке туристичких радника;
5. Обука сервисера;
6. Промоција регионалне бициклистичке руте Срем;
7. Студијско путовање у Аустрију;
8. Организација и успостављање ГРАНФОНДО бициклистичког сајма;
9. Успостављање ГИС система.
Предвиђено трајање пројекта је три године, 2014 - 2017. Прва фаза (2014 - 2016)
-инфраструктурно опремање бициклистичком, туристичком сигнализацијом и
пратећом бициклистичком инфраструктуром. Друга фаза (2015- 2016)
промотивне активности, обуке, успостављање ГИС система.
Износ средстава: 756.000 еура (86.725.749,6 РСД)
Извор средстава: Домаћи и ЕУ фондови; Буџет: путоказне, обавештајне табле
(40.000 еур), екокаунтери (10.000 еур), одморишта (260.000 еур), сервиси
(75.000 еур), ГИС (20.000 еур), бициклови (4000еур), сувенирнице (130.000 еур),
инфопунктови (10.000 еур), ГРАН ФОНДО (48.000еур), Обуке локалног
становништва (6000 еур), Обуке туристичких радника(6000 еур), Обуке
сервисера (10.000 еур), Промотивне активности (20.000 еур), ИТ опрема (23.000
еур), Студијско путовање (8000 еур), Пројектни тим (86.000 еур).
Извесност средстава се постиже аплицирањем код националних (министарства,
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Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта

Процена ризика

Евалуација

секретаријати, локалне самоуправе) и ЕУ фондова.
1. Успостављена нова туристичка дестинација - нови туристички производ;
2. Бициклистичка рута инфраструктурно опремљена;
3. Оспособљено локално становништва о за пружање услуга бициклистима;
4. Оспособљени туристички радници у области циклотуризма;
5. Повезани културно историјски и природни локалитети у склопу туристичке
понуде; 6. Унапређена видљивост руте домаћим и страним бициклистима.
1.Формиран туристички производ - регионална бициклистичка рута Срем;
2. Постављено око 400 бициклистичких, путоказних табли, 15 одморишта, 3
екокаунтера, 15 сервиса за бициклисте, купљено 20 бициклова за
изнајмљивање, постављено 10 сувенирница, постављено 10 инфопунктова;
3. Обучено локално становништво на 6 различитих локација у оквиру руте;
4. Обучено 60 туристичких радника;
5. Дефинисано најмање 10 Де-тур рута у склопу НПФГ и општина које
гравитирају рути;
6. Израђен WEB, промотивни материјал, корисничке мапе.
‒ Бруто додата вредност туристичких услуга и логистике као резултат
изградње туристичке инфраструктуре;
‒ Повећан БДП у региону Срем за рачун изграђене туристичке
инфраструктуре;
‒ Развој сектора МСП и повећање конкурентности;
‒ Међуопштински приступ у регионализацији појединачних пројеката
дефинисаних у локалним стратешким документима;
‒ Могућност конкурисања и повлачења бесповратних финансисјких средстава
националних фондова и ЕУ ИПА.
Физички преглед постављене бициклистичке инфраструктуре;
Анализа статистичких података кретања и побољшања ефеката циклотуризма
(број долазака, број ноћења, повећање броја пружалаца услуга циклотуристима
и др.).
Израђен пројекат инфраструктурног опремања регионалне бициклистичке руте
Срем, Уговори, фактуре.
1.Бициклистичка сигнализација и пратећа инфраструктура нису постављени у
складу са пројектном документацијом,
2. Израђени елементи инфраструктурног опремања руте нису у складу са ЕУ
стандардима;
3. Недостатак експерата у области циклотуризма;
4. Незаинтересованост локалног становништва за бављење циклотуризмом;
5. Недостатак финансијских средстава; Утицај ризика ће бити сведен на
најмању меру координацијом административног и техничког вођења пројекта.
Према фазама у процесу реализације пројекта:
Ex - ante, interim, Ex - post
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Мера 3.7. Повећање одрживог енергетског развоја кроз повећање коришћења обновљивих извора енергије
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
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3.7. Повећање одрживог енергетског развоја кроз повећање коришћења
обновљивих извора енергије
ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЗАЛИВНИМ СИСТЕМИМА
Циљ пројекта је да се коришћењем соларне енергије омогући наводњавање
површина и повећа принос засађених култура независно од климатских
промена (суше) и доступности електричне енергије из јавне мреже.
Пољопривреда је доминантна привредна делатност у већини општина а
електроенергетска инфраструктура недовољно развијена, коришћење соларне
енергије за производњу електричне енергије за погон пумпи у заливним
системима може да знатно смањи утицај све дужих сушних периода и да
повећа приносе пољопривредних култура.
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025.године са
пројекцијама до 2030.године, Закон о енергетици „Сл.гласник РС“, бр.57/2011,
80/2011, 93/2012 и 124/2012, члан 10.
Покрајнски секретаријат за енергетику и минералне сировине и регистровани
пољопривредна газдинства и земљорадничке задруге
АП Војводина
Конкурс
2014-2015
Средства из буџета 11.518.466,67 дин. за 2014.годину

Смањена потрошња примарне енергије
Укупна потрошња примарне енергије/БДП;
Развој и примена технологија заснованих на обновљивим изворима енергије
Финансијски и писани извештаји према Уговору и динамици пројекта

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
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3.7. Повећање одрживог енергетског развоја кроз повећање коришћења
обновљивих извора енергије
СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ЈАВНИХ СКЛАДИШТА ЗА
БИОМАСУ
Изградњом јавних складишта за биомасу равномерно распоређених на
територији АП Војводине, би се стекли услови да пољопривредни произвођачи
у овако изграђеним објектима складиште пољопривредне остатке из сопствене
производње. Циљ је интензивирање процеса прикупљања пољопривредних
остатака са обрадивих површина, складиштење у наменским складиштима и
омогућавање заинтересованим енергетским субјектима располагање биомасе
током целе године. Јавна складишта би требала да функционишу као предузећа
и да потписују уговоре са пољопривредним газгинствима, задругама итд. о
испоруци пољопривредних остатака, чиме би се обезбедило континуирано
снабдевање за заинтересоване енергетске субјекте.
Један од приоритета у енергетском сектору представља замена скупих
фосилних горива обновљивим изворима енергије, од којих на подручју АП
Војводине биомаса има највећи потенцијал. Изградњом складишта за биомасу
створио би се неопходан предуслов за њено веће коришћење у енергетске сврхе
јер је добро познато да проблем њеног прикупљања представља једну од
главних препрека за њено веће коришћење.
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025.године са
пројекцијама до 2030.године, Закон о енергетици „Сл.гласник РС“, бр.57/2011,
80/2011, 93/2012 и 124/2012, члан 10.
Покрајнски секретаријат за енергетику и минералне сировине и локалне
самоуправе
АП Војводина
Конкурс
2014-2017
Средства из буџета 142.500.000,00 дин. за 2014.годину

Повећана заинтересованост и коришћење аграрне биомасе
Увођење обновљивих извора енергије уместо фосилних горива
Развој и примена технологија заснованих на обновљивим изворима енергије
Финансијски и писани извештаји према Уговору и динамици пројекта

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
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3.7. Повећање одрживог енергетског развоја кроз повећање коришћења
обновљивих извора енергије
СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ КОГЕНЕРАТИВНОГ ПОСТРОЈЕЊА
НА БИОМАСУ
Коришћење обновљивих извора енергије у сврху смањења производне а самим
тим и дистрибутивне цене топлoтне енергије, стабилности система, као и
заштите животне средине.
Когенеративно постројење треба да ради у когенерационом режиму током целе
године. У зимском периоду се топлотна енергија би се користила за грејање
зграда, а лети топлотна енергија може да се користи за припрему санитарне
топле воде. Из тог разлога у „летњем“ режиму, електрични капацитет постројења
је виши него у „зимском“ режиму, а топлотни капацитет у „летњем“ режиму је
нижи него у „“зимском“. Постројење ће годишње производити одређену
количину електричне енергије на бази биомасе, за шта би као повлашћени
произвођачи електричне енергије требали да добију цену предвиђену feed in
тарифом.
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025.године са пројекцијама
до 2030.године, Закон о енергетици „Сл.гласник РС“, бр.57/2011, 80/2011,
93/2012 и 124/2012, члан 10.
Локалне самоуправе, јавна предузећа и јавна комунална предузећа основана за
производњу и/или дистрибуцију топлотне енергије

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

АП Војводина

Активности на пројекту

Конкурс у години, кад се усвоји пројекат у финансијском плану Покрајинског
секретаријата

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

2014-2017

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Средства из буџета за овај пројекат нису предвиђена за 2014.годину (предлог
пројекта стигло из локалне самоуправе)

Коришћење биомасе у производњи топлотне енергије, смањење цене топлотне
енергије и заштита животне средине
Смањење потрошње енергије по јединици готовог производа
Развој и примена технологија заснованих на обновљивим изворима енергије

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
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3.7. Повећање одрживог енергетског развоја кроз повећање коришћења
обновљивих извора енергије
СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ХИБРИДНОГ ПОСТРОЈЕЊА (СОЛАРГЕОТЕРМАЛНА ВОДА) ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ
Коришћење обновљивих извора енергије у сврху смањења производне а самим
тим и дистрибутивне цене топлoтне енергије, стабилности система, као и
заштите животне средине.
Геотермална енергија се претвара у топлотну енергију, уз помоћ топлотних
пумпи. На систем су прикључени и соларни колектори. Током летњег периода
степен корисности овог постројења се вишеструко повећава коришћењем
соларне енергије у соларним колекторима. Хибридни систем је веома погодан за
производњу топле потрошне воде, како у појединачним објектима тако и у
заједничким системима где постоје више корисника.
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025.године са пројекцијама
до 2030.године, Закон о енергетици „Сл.гласник РС“, бр.57/2011, 80/2011,
93/2012 и 124/2012, члан 10.
Локалне самоуправе, јавна предузећа и јавна комунална предузећа основана за
производњу и/или дистрибуцију топлотне енергије

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

АП Војводина

Активности на пројекту

Конкурс у години, кад се усвоји пројекат у финансијском плану Покрајинског
секретаријата

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

2014-2017

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Средства из буџета за овај пројекат нису предвиђена за 2014.годину (предлог
пројекта стигло из локалне самоуправе)

Коришћење биомасе у производњи топлотне енергије, смањење цене топлотне
енергије и заштита животне средине
Смањење потрошње енергије по јединици готовог производа
Развој и примена технологија заснованих на обновљивим изворима енергије

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
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3.7. Повећање одрживог енергетског развоја кроз повећање коришћења
обновљивих извора енергије
Развој мини хидроелектрана на Хс ДТД
Искоришћење расположивог хидроенергетског потенцијала на каналима
хидросистема Дунав-Тиса-Дунав
Пројекат модификације постојећих водопривредних објеката у мале
хидроелектране у циљу искориштења расположивог хидроенергетског
потенцијала на каналима хидросистема Дунав-Тиса-Дунав. Модификација је
могућа на уставама и црпним станицама на следећим локацијама: Бездан, Нови
Сад, Врбас, Бечеј, Итебеј, Клек, Стајићево, Томашевац, Опово и Кајтасово.
Поред наведених, постоји могућност модификације бране на Тиси у
хидроелектрану. Пројекти подразумевају израду студија изводљивости, израду
идејног и главног пројекта, набавку и уградњу неопходне опреме као и пратеће
радове.
Република Србија - управљање водама остварује преко ЈВП Воде Војводине
(Закон о водама бр. 93/2012 члан 24), Стратегија развоја енергетике Републике
Србије до 2025.године са пројекцијама до 2030.године, Закон о енергетици
„Сл.гласник РС“, бр.57/2011, 80/2011, 93/2012 и 124/2012, члан 10.
Покрајнски секретаријат за енергетику и минералне сировине, ЈВП Воде
Војводине
Цела територија АП Војводине, локалне самоуправе: Сомбор, Нови Сад, Врбас,
Бечеј, Житиште, Зрењанин, Опово и Бела Црква
Студија изводљивости, идејни и главни пројекат. Грађевински, електро и
машински радови
Време трајања пројекта процењено је на 5 година. Прво је потребно израдити
студију изводљивости и комплетну пројектну документацију, потом приступити
извођењу радова.
Средства из буџета АПВ није предвиђено за 2014.годину
Извор средстава:
- ЕУ Фондови
- Буџет АПВ
- Буџети свих локалних самоуправа
Вредност пројекта: око 20.000.000 €
Модификовани водопривредни објекти у мини хидроелектране различих
капацитета.
Искоришћен хидропотенцијал на каналима хидросистема Дунав-Тиса-Дунав.
Производња зелених киловат - сати струје. Одрживо функционисање
водопривредних објеката за своје основне функције.
Повећање користи за водопривреду, пољопривреду и остале привредне гране у
односу на улагања и трошкове управљања. Производња еколошки прихватљиве
енергије. Повећање флексибилности управљања. Повећање квалитета живота и
животне средине
Финансијски и писани извештаји након сваке фазе пројекта

Процена ризика
Евалуација
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Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
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3.7. Повећање одрживог енергетског развоја кроз повећање коришћења
обновљивих извора енергије
Повећање коришћења обновљивих извора енергије на територији
Аутономне Покрајине Војводине
Испитивање потреба и услова за коришћење обновљивих извора енергије.
Стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама пословних банака,
ради обезбеђења недостајућих финансијских средстава, са циљем подстицања
коришћења обновљивих извора енергије.
Пројекат "Повећање коришћења обновљивих извора енергије на територији
Аутономне Покрајине Војводине" покренут је како би се испитале потреба и
услови за коришћење обновљивих извора енергије и створили предуслови за
лакши приступ кредитним линијама пословних банака ради обезбеђења
недостајућих финансијских средстава, са циљем подстицања коришћења
обновљивих извора енергије, попут био-гаса и био-масе. Посебан акценат ће
бити стављен на објекте јавне намене и установе (попут школа).

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и равноправност полова
Територија Аутономне Покрајине Војводине

1. Мапирање стања и потреба
2. Информисање и консултације са потенцијалним корисницима
3. Креирање гаранцијске линије
4. Објављивљње позива за учешће на конкурсу у средствима јавног
информисања
5. Прикупљање документације подносиоца захтева и њихова обрада
6. Менторска подршка
7. Сарадња са пословним банкама
Извештаји по завршетку сваког циклуса од 12 месеци који би укључили
релевантне индикаторе резултата, као и евалуцију са аспекта управљања
пројектом и евалуације корисника, уз пратеће финансијске извештаје који би
сумирали неопходна средства за реализацију једногодишњег циклуса. Укупно
трајање пројекта 2014 - 2017 година.

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Извор финасирања пројекта су средства Гаранцијског фонда
1.500.000€ (172.074.900 РСД)

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања

1.Повећање енергетске ефикасности; 2. Повећање коришћења обновљивих
извора енергије; 3.Повећање нивоа техничке опремљености;
1. Енергетска потрошња
Повећање коришћења обновљивих извора енергије
Годишњи наративни и финансијски извештаји
Извештаји по завршетку сваког циклуса од 12 месеци који би укључили
релевантне индикаторе резултата, као и евалуцију са аспекта управљања
пројектом и евалуације korрисника, уз пратеће финансијске извештаје који би
сумирали неопходна средства за реализацију једногoдишњег циклуса.
Moгућa прeпрeкa кoja сe мoжe пojaвити тoкoм прojeктa
je нeдoстaтaк
интeрeсoвaњa и знања за коришћење обновљивих извора енергије, што се може
предупредити интензивним и преманентним информисањем о предностима
коришћења оваквих извора енергије.
Ex post евалуација korisnika, interim и ex post евалуација спровођења пројекта.
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3.7. Повећање одрживог енергетског развоја кроз повећање коришћења
обновљивих извора енергије

Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика
Евалуација
Приоритет
Мера

у износу од
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Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика

Мелиорација деградираних шума и шикара на подручју ЈП "Војводинашуме"
Смањење учешћа деградираних шума у укупном шумском фонду
Пројекат подразумева пошумљавање површина насталих чистим сечама
извршеним ради мелиорације деградираних шума и шикара.
ЈП "Војводинашуме" за површине у својој надлежности
Површине у оквиру поседа ЈП "Војводинашуме"

Садња садница и сетва семена на површинама насталим чистим сечама
извршеним ради мелиорације деградираних шума и шикара са мерама неге
шумских засада до 5 година старости.
Сваке године.
3.610.800 динара (31.475,83 ЕУР) годишње за мелиорацију 40 ха деградираних
шума и шикара годишње (око 90.000 дин. по ха).
Буџетски фонд за шуме АП Војводине
На основу укупне количине средстава добијених из Буџетског фонда за шуме у
2013. год. за мелиорацију деградираних шума и шикара може се претпоставити
да ће и у наредним годинама бити извесно финансирање ове активности у
наведеном износу.
Побољшање стања шумског фонда.
ха годишње
Стање шума по очуваности.
Писмено годишње извештавање.

Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
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3.7. Повећање одрживог енергетског развоја кроз повећање коришћења
обновљивих извора енергије
Нега и одржавање шумских засада
Спровођење мера неге састојина у циљу побољшања стања шума
Пројекат подразумева спровођење мера неге и одржавања шумских засада и то:
осветљавање подмлатка, чишћење младика, попуњавање и др.

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

ЈП "Војводинашуме" за површине у својој надлежности
Површине у оквиру поседа ЈП "Војводинашуме"

Уклањање непожељних врста у састојинама, проређивање састојина у циљу
обезбеђивања бољег просторног распореда стабала, бољег положаја у односу на
светлост и сл.
Сваке године.
14.426.800 динара (125.760,35 ЕУР) годишње за негу и одржавање 721,34ха
шумских засада годишње
Буџетски фонд за шуме АП Војводине
На основу укупне количине средстава добијених из Буџетског фонда за шуме у
2013. год. за мелиорацију деградираних шума и шикара може се претпоставити
да ће и у наредним годинама бити извесно финансирање ове активности у
наведеном износу. Приказан је само део површине на коме ће се спроводити ове
активности. Укупна површина је знатно већа и на тој површини ће се редовно
спроводити мере неге шумских засада о трошку ЈП "Војводинашуме"
Побољшање стања шумског фонда.
ха годишње
Стање шума.
Писмено годишње извештавање.

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
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3.7. Повећање одрживог енергетског развоја кроз повећање коришћења
обновљивих извора енергије
Пошумљавање - подизање нових шума на земљишту у државној својини
Подизање шумовитости АП Војводине као регије са најнижом шумовитошћу
Пројекат подразумева пошумљавање - подизање нових шума на земљишту у
државној својини и то: шумског земљишта, пољопривредног земљишта у складу са
Законом о пољопривредном земљишту и осталог земљишта на коме је дозвољено
пошумљавање.
ЈП "Војводинашуме" за површине у својој надлежности
Површине у оквиру поседа ЈП "Војводинашуме"

Садња садница и сетва семена са мерама неге шумских засада до 5 година
старости.
Планирано трајање активности на подизању нових шума је до 2017. године и то:
432,46ха у 2014. год, 359,72ха у 2015. год, 202ха у 2016. год. и 202ха у 2017. год. До
2017. године, односно у наредне четири године треба да буде пошумљено све
необрасло шумско земљиште расположиво за пошумљавање у оквиру површина
којима газдује ЈП „Војводинашуме“
143.541.600 динара (1.251.271,39 ЕУР), односно 120.000 динара по хектару
Буџетски фонд за шуме АП Војводине
На основу укупне количине средстава добијених из Буџетског фонда за шуме у
2013. год. за подизање нових шума у износу од 13.776.000 (за пошумљавање
114.80ха) може се претпоставити да ће и у наредним годинама бити извесно
финансирање у том износу, док је за преостали износ средстава финансирање мање
извесно.
Пошумљавање свих површина необраслог шумског земљишта у оквиру подручја
којим газдује ЈП "Војводинашуме".
ха годишње
Утицај на степен пошумљености АП "Војводине" (укупна површина шума у АПВ)
Писмено годишње извештавање

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
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3.7. Повећање одрживог енергетског развоја кроз повећање коришћења
обновљивих извора енергије
Производња садног материјала за потребе обнављања и подизања шума у
Војводини
Обезбедити садни материјал за потребе обнављања постојећих и подизања нових
шума.
Пројекат подразумева производњу селекционисаних садница тврдих лишћара,
садница тврдих лишћара познатог порекла, племенитих лишћара и воћкарица,
садница меких лишћара у количини од .
ЈП "Војводинашуме"
Расадници у оквиру четири шумска газдинства (ШГ "Нови Сад", ШГ "Банат", ШГ
"Сомбор", ШГ "Сремска Митровица") у оквиру ЈП "Војводинашуме"
Расадничка производња
Спровођење активности је планирано сваке године.
12.591.890 динара (109.765,20 ЕУР) годишње за производњу 1.197.389 садница
(износ се односи на очекивана средства из Буџетског фонда за шуме, а поред тога
ЈП "Војводинашуме" ће производити и садни материјал о свом трошку.
Буџетски фонд за шуме АП Војводине
На основу укупне количине средстава добијених из Буџетског фонда за шуме у
2013. год. за производњу садног материјала може се претпоставити да ће и у
наредним годинама бити извесно финансирање ове активности.
Производња довољних количина садног материјала за подмиривање потреба
током обнављања постојећих и подизања нових шума.
Број произведених садница
Утицај на степен пошумљености АП "Војводине" (укупна површина шума у АПВ)
Годишње извештавање о наменском утрошку средстава

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
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3.7. Повећање одрживог енергетског развоја кроз повећање коришћења
обновљивих извора енергије
Санација штета насталих услед сушења шума
Санирати површине на којима је евидентирана појава сушења шума
Пројекат подразумева уклањање сувих стабала на површинама на којима је уочена
појава сушења шума (сеча стабала) и пошумљавање тих површина у циљу
санације.
ЈП "Војводинашуме" за површине у својој надлежности
Површине у оквиру поседа ЈП "Војводинашуме"

Сеча сувих стабала, а код групимичног сушења након сече стабала потребно је
спровести садњу садница, односно сетву семена. Активности укључују и мере
неге шумских засада до 5 година старости.
Сваке године.
17.850.950 динара (155.609,13 ЕУР) годишње за санацију 148,75ха шумских засада
годишње
Буџетски фонд за шуме АП Војводине
На основу укупне количине средстава добијених из Буџетског фонда за шуме у
2013. год. за санацију штета насталих услед сушења шума може се претпоставити
да ће и у наредним годинама бити извесно финансирање ове активности у
наведеном износу.
Побољшање стања шумског фонда.
ха годишње
Стање шума
Писмено годишње извештавање.

Процена ризика
Евалуација
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Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.7. Повећање одрживог енергетског развоја кроз повећање коришћења
обновљивих извора енергије
Заштита шума и шумских засада на подручју којим газдује ЈП
"Војводинашуме"
Спроводити редовну и ванредну заштиту шума и шумских засада на подручју ЈП
"Војводинашуме"
Пројекат подразумева активности на заштити шума и шумских засада и то:
сузбијање биљних болести, сузбијање храстове пепелнице, сузбијање
стаклокрилца, сузбијање ружиног гундеља, натапање губарових легала, третирање
губара из авиона.
ЈП "Војводинашуме"
Шуме и шумски засади у оквиру четири шумска газдинства (ШГ "Нови Сад", ШГ
"Банат", ШГ "Сомбор", ШГ "Сремска Митровица") у оквиру ЈП "Војводинашуме"
Сузбијање биљних болести и штетних инсеката на начин како је наведено у опису
пројекта.
Спровођење активности је планирано сваке године.
14.954.583 динара (130.361,11 ЕУР) годишње за заштиту 3.598ха шума и шумских
засада.
Буџетски фонд за шуме АП Војводине
На основу укупне количине средстава добијених из Буџетског фонда за шуме у
2013. год. за производњу садног материјала може се претпоставити да ће и у
наредним годинама бити извесно финансирање ове активности у наведеном
износу.
Заштита шума и шумских засада на подручју којим газдује ЈП "Војводинашуме".
ха годишње
Смањење штета од биотичких фактора
Годишње извештавање о наменском утрошку средстава
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

III - ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ
3.7. Повећање одрживог енергетског развоја кроз повећање коришћења
обновљивих извора енергије
Заштита шума од пожара подручју којим газдује ЈП "Војводинашуме"
Спроводити активности на заштити шума од пожара на подручју ЈП
"Војводинашуме"
Пројекат подразумева активности на заштити шума од пожара и то: изградњу
противпожарних пруга, одржавање противпожарних пруга, изградњу водозахвата
и набавку опреме за гашење пожара.

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за
реализацију програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

ЈП "Војводинашуме"
Шуме и шумски засади у оквиру четири шумска газдинства (ШГ "Нови Сад", ШГ
"Банат", ШГ "Сомбор", ШГ "Сремска Митровица") у оквиру ЈП "Војводинашуме"
Изградња противпожарних пруга, одржавање противпожарних пруга, изградњу
водозахвата као превентивних мера заштите од пожара.
Спровођење активности је планирано сваке године.
3.748.920 динара (32.679,84 ЕУР) годишње.
Буџетски фонд за шуме АП Војводине.
На основу укупне количине средстава добијених из Буџетског фонда за шуме у
2013. год. за заштиту шума од пожара може се претпоставити да ће и у наредним
годинама бити извесно финансирање ове активности у наведеном износу.
Смањење опасности од појаве
пожара на подручју којим газдује ЈП
"Војводинашуме".
км противпожарних пруга, број водозахвата, количина опреме у ком.
Смањење броја пожара на годишњем нивоу и смањење угрожености шума од
пожара.
Годишње извештавање о наменском утрошку средстава.
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4. ПРИОРИТЕТ – IV РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Мера 4. 1. Развој институционалног оквира у циљу смањења регионалних разлика
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.1. Развој институционалног оквира у циљу смањења регионалних разлика
Успостављање портала за размену искустава, координацију и праћење
развоја ИКТ у локалним самоуправама на територији АПВ
У циљу уједначеног, ефикасног и убрзаног развоја, неопходно је повезивање
информационо комуникационих система локалних самоуправа у АП Војводини
међусобно, као и са информационим системима Покрајине и Републике,
унификација информационих технологија у локалним самоуправама са подручја
Војводине, односно стварање информатичког амбијента на нивоу Покрајине који
треба да омогући ефикаснију комуникацију јавне администрације са грађанима и
пословним субјектима и другим нивоима државне управе. Неопходно је
установити портал за размену искустава, координацију и праћење развоја ИКТ у
локалним самоуправама.
Неопходно је установити портал за размену искустава, координацију и праћење
развоја ИКТ у локалним самоуправама који ће омогућити стварање јединственог
информатичког амбијента на нивоу Покрајине и ефикаснију комуникацију јавне
администрације са грађанима и пословним субјектима и другим нивоима државне
управе.
Управа за заједничке послове покрајинских органа
Управа за заједничке послове покрајинских органа
Седиште покрајинских органа у Новом Саду

Активности на пројекту

– Спровођење анкете о стању и примени ИКТ у органима локалне самоуправе.
– Успостављање портала за размену искустава, координацију и праћење развоја
ИКТ у локалним самоуправама.

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

2014-2020.

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији

Процена потребног износа финансијских средстава за сваку набавку биће
утврђена на основу анализе тржишта и цена из релевантних уговора које су
покрајински органи управе или органи локалне самоуправе закључили у
претходнe 3 године, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2%
годишње) у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број
124/2012).
Оријентационо: 4.000.000,00 динара, 2015. г.
Буџет АПВ
Уједначен, ефикасан и убрзан развој и међусобно повезивање информационо
комуникационих система покрајинских органа управе и/или локалних самоуправа
у АП Војводини
1) Спроведена анкета о стању и примени ИКТ у органима локалне самоуправе
2) Извршена анализа резултата анкете о стању и примени ИКТ у органима
локалне самоуправе
3) Успостављен портал за размену искустава, координацију и праћење развоја
ИКТ у локалним самоуправама.
4) Број локалних самоуправа које су регистровани корисници портала за размену
искустава, координацију и праћење развоја ИКТ у локалним самоуправама.
Објављени статистички подаци на основу анализе резултата анкете о стању и
примени ИКТ у органима локалне самоуправе на територији АП Војводине
Објављивање на порталу за размену искустава, координацију и праћење развоја
ИКТ у локалним самоуправама.
Објављени статистички подаци на основу анализе резултата анкете о стању
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пројекта

Процена ризика

и примени ИКТ у органима локалне самоуправе на територији АП
Војводине.
Незаинтересованост локалних самоуправа за међусобну сарадњу и/или сарадњу
са пок. органима управе може се превазићи промовисањем значаја уједначеног
развоја у области ИКТ
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.1. Развој институционалног оквира у циљу смањења регионалних
разлика
Координационо телo за спровођење регионалне политике АП Војводине
Формирање ефикасног модела регионалне организације и хоризонталне и
вертикалне координације финансијских и нефинансијских инструмената
регионалног и економског развоја у функцији смањења регионалних
диспаритета
и
јачања
конкурентности
у
АП
Војводини.
Посебан циљ пројекта је унапређење процеса планирања регионалног развоја и
имплементације пројеката дефинисаних Програмом развоја АП Војводине за
период 2014-2020. година кроз креирања механизма координације
инструмената регионалног развоја и система евалуације њихових ефеката.
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.
Влада АП Војводине
Влада АП Војводине, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова, Агенција за регионални развој АП Војводине
АП Војводина
Доношење Одлуке Владе АП Војводине о формирању Координационог тела за
имплементацију Програма развоја АП Војводине
Формирање Координационог тела
Ангажовање кадрова
Техничко опремање просторија
Прва фаза – 1 година – формирање Координационог тела
Друга фаза – 2-3. година – оперативно функционисање Координационог тела
1.фаза (2015. година) 10.000.000 РСД (100.000,00 ЕУР)
2.фаза (2016-2017. година) 30.000.000 РСД (300.000,00 ЕУР)
Финансијски портфолио: Буџет секретаријата Владе АП Војводине
Унапређен процес програмирања и планирања регионалног развоја
Донета одлука о формирању Координационог тела
Формирано Координационо тело за имплементацију Програма развоја АП
Војводине
Ангажовани кадрови
Технички опремљен радни простор
Унапређен процес програмирања и планирања регионалног развоја
Прелазак од секторског ка мултисекторском приступу планирању регионалног
развоја
Координисано управљање финансијским и нефинасијским инструментима
регионалног развоја
Омогућена евалуација ефеката имплементације Програма развоја АП Војводине
Извештаји по завршетку сваке фазе који би укључили релевантне индикаторе
резултата, као и евалуцију са аспекта управљања пројектом, уз пратеће
финансијске извештаје који би сумирали неопходна средства за реализацију
једногoдишњег циклуса.
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Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

Наративни и финансијски извештаји
Средњи
Ex анте евалуација, interim и ex post евалуација спровођења пројекта.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.1. Развој институционалног оквира у циљу смањења регионалних разлика
My Project
ИС за праћење конкурса ЕУ на територији АПВ
Увођење WЕБ сервиса који ће омогућити ефикасно и брзо управљање пројектима
како би аплицирање према ЕУ било једноставније и квалитетније
Дефинисана Покрајинском одлуком о покрајинској управи
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и
покрајински органи управе као корисници
Аутономна Покрајина Војводина
Одлука о покретању јавне набавке, склапање уговора, имплементација по
одабраним секретаријатима, избор лица за обуку за коришћење
2015 - 2016 година: I квартал - јавна набавка, II квартал имплементација софтвера
и обука корисника, III коришћење
1.000.000, 00 динара / 2015 год.

Софтвер имплементиран у 11 секретаријата, обучено 11 корисника
Извештаји о пројектима ЕУ урађени за Владу АПВ
Квартално
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.1. Развој институционалног оквира у циљу смањења регионалних
разлика
Унапређење радних и управљачких процеса у ЈСЛ
Подстицај развоја и унапређење административних(радних и
управљачких)капацитета у ЈЛС на територији АП Војводине
Образовање општина о потребама и захтевима инвеститора и могућностима
побољшања регионалног и локалног економског окружења
Формирање јединственог шалтера за пријем документације и праћење
активности везаних за издавање грађевинских и других дозвола и сагласности
на нивоу АПВ.
Побољшање језичких стандарда административног језика у јединицама локалне
самоуправе АП Војводине
Успостављање портала за размену искустава, координацију и праћење развоја
ИКТ у локалним самоуправама на територији АПВ и удруживање локалних
самоуправа у циљу заједничке набавке ИКТ опреме под повољнијим условима
Потребно је финансирати пројекте из ЈЛС којима се унапређују услуге које ЈЛС
пружају грађанима,инвеститорима и привреди , унапређују организацију и
функционисање ЈЛС кроз примену одговарајућих инструмената ,унапређују
механизме за ефикасно учешће грађана у управљању пословима у јавним
сектору и који иду у смеру одговора на изазове који предстоје у наредном
периоду
Организација кварталних семинара за представнике општина, како би се што
боље упознали са савременим трендовима и алатима у привлачењу
инвестиција, процесима реализовања инвестиција, процесима осмишљавања и
развоја инфраструктуре, образовања и реформи у унтересу унапређивања
регулаторног оквира и пословне климе
Формирање јединственог шалтера који ће на транспарентан, једноставан и јасан
начин омогућити исходовање свих неопходних дозвола од стране инвеститора.
Oрганизовање семинара за побољшање знања административног језика у
области граматике, правописа и доброг стила.
Оснивање заједничког портала за размену искустава и тела за централизоване
јавне набавке од стране више локални самоуправа.
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ,члан 51 ("Сл.лист АП
Војводине ",број 40/2012-пречишћен текст)
ПС за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, ВИП фонд, ПС за
привреду, запошљавање и равноправност полова, Покрајински секретаријат за
образовање, управу и националне заједнице, Служба за управљање људским
ресурсима АП Војводине,

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Територија Аутономне Покрајине Војводине, јединице локалне самоуправе на
подручју АП Војводине

Активности на пројекту

Успостављање нових и даљи развој постојећих услужних центара за грађане,
Побољшање комуникације грађана и локалне самоуправе у области комуналне
делатности, Разрада механизма за ефикасно учешће грађана у управљању
пословима у јавном сектору, Унапређење организације и функционисања ЈЛС,
Организација 4 семинара на годишњем нивоу за представнике 45 општина и
градова АПВ,
План формирања јединственог шалтера за издавање дозвола са запосленима
јединственог шалтера, дефинисање гантограма за сваку дозволу
Спровођење семинара за побољшање стандарда административног језика
Спровођење анкете о стању и примени ИКТ у органима локалне самоуправе,
успостављање портала за размену искустава, координацију и праћење развоја
ИКТ у локалним самоуправама, оснивање тела за централизоване јавне набавке
на покрајинском нивоу и/или на нивоу локалних самоуправа, заједничко
спровођење поступака јавних набавки из области ИКТ на нивоу локалних
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самоуправа
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Континуирано у периоду 2014-2020
Унапређење административних (радних и управљачких) капацитета у ЈЛС
Покрајинског секретаријата замеђурегионалну сарадњу и локалну самоуправу:
50.000.000,00 динара / година
Едукација и обука локалних самоуправа у вези са привлачењем директних
инвестиција и подршком извозу локалних компанија, ВИП фонд: 16.000.000, 00
динара / 7 година
Формирање јединственог шалтера за пријем документације и праћење
активности везаних за издавање грађевинских и других дозвола и сагласности
на нивоу АПВ, ВИП фонд: 150.000.000, 00 динара / 7 година
Побољшање језичких стандарда административног језика у јединицама локалне
самоуправе АП Војводине, ПС за образовање, управу и националне заједнице:
13.000.000, 00 динара/2 године
Успостављање портала за размену искустава, координацију и праћење развоја
ИКТ у локалним самоуправама на територији АПВ и удруживање локалних
самоуправа у циљу заједничке набавке ИКТ опреме под повољнијим условима,
Покрајинског секретаријата замеђурегионалну сарадњу и локалну самоуправу:
2.000.000, 00 динара / година
Укупно за 2015: 82.500.000, 00 динара

Ефикасније и ефективније управљање административним процесима у
ЈЛС,побољшано учешће грађана у управљању јавним пословима,успостављање
система за ефикасно управљање у комуналној области
Већа самосталност општина у промоцији својих општина, привлачењу
инвестиција и подршци извозу
Формиран јединствени шалтер
Смањење разлика у примени језичког стандарда између општина АП Војводине
Уједначен, ефикасан и убрзан развој и међусобно повезивање информационо
комуникационих система покрајинских органа управе и/или локалних
самоуправа у АП Војводини; уштеде буџетских средстава
Пораст броја ЈСЛ за 14 које имају уведен ИСО Стандард ,за 4 који имају
уведен Систем 48 сати,за 8 које имају савремен услужни центар ,за 14 које
имају умрежене месне канцеларије са седиштем ЈЛС...
Пораст броја инвестиционих пројеката и повећање извоза
Сви захтеви за исходовање дозвола иду преко јединственог шалтера
Број полазника семинара
Успостављен портал за размену искустава, координацију и праћење развоја
ИКТ, Број реализованих поступака јавних набавки из области ИКТ које је
заједнички спровело више наручилаца на нивоу локалних самоуправа и/или
покрајинских органа управе
Повећана способност ЈСЛ у привлачењу средстава из фондова ЕУ ЗА 10%
Пораст запошљавања, већи извоз, долазак нових технологија, развој нових
знања и вештина запослених што све води економском развоју општине/града
Задовољство инвеститора поводом једноставног и ефикасног начина
исходовања дозвола
Смањење разлика у примени књижевног стандарда између локалних
самоуправа у општинама АП Војводине
Финансијски и наративни извештаји према Уговору и динамици пројекта

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.1. Развој институционалног оквира у циљу смањења регионалних
разлика
ИЗРАДА СОФТВЕРА "ПЛАНОВИ ПОТРЕБА ЗА ЕНЕРГИЈОМ И
ЕНЕРГЕТСКЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ ОПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ"
Циљ пројеката је израда софтвера/софтверског система: Енергетски биланси и
Енергетске личне карте општина АП Војводине
Израда наведеног софтверског система подразумева увођење софтверске
подршке за припрему предлога Енергетског биланса Републике Србије који се
односи на АП Војводину и праћење реализације истог у циљу ефикаснијег
предлагања мера којима се обезбеђује његово извршавање.Такође,
инфраструктурни апликативни софтвер/ГИС систем треба да подржи
прикупљање и обраду података о енергетским показатељима градова и
општина у АПВ ради: 1)рационалне потрошње енергије, 2) коришћења
локалних енергетских извора енергије и 3) привлачења инвестиција.
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025.године са пројекцијама
до 2030.године, Закона о ефикасном коришћењеу енергије („Сл.гласник РС“,
br.25/203 od 15.03.2013) члан 16. и члан 18.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине и локалне
самоуправе.
АП Војводина
Конкурс-јавна набавка услуга
2014-2015
Средства из буџета 5.500.000,00 динара за 2014.годину

Студиозно прикупљени подаци, могућност добијања стварне слике из области
енергетике
Укупна потрошња примарне енергије/БДП;
Повећање енергетске ефикасности у свим секторима производње и
потрошње енергије
Писани извештаји према Уговору и динамици пројекта

Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.1. Развој институционалног оквира у циљу смањења регионалних
разлика
АКАДЕМИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ И ФОНДОВЕ
Циљ пројекта је институционализација процеса координације едукативних
активности на нивоу Аутономне Покрајине Војводине са циљем да се осигура
што видљивији ефекат едукација и трансфера знања на заинтересоване стране
из јавног и цивилног сектора.
У процесу европских интеграција Република Србија и Аутономна Покрајина
Војводина сусрећу се са бројиним изазовима, од којих је реформа државне
управе, укључујући њену модернизацију и усавршавање државних службеника,
један од веома значајних предуслова за брже интегрисање наше државе у
европске токове. Имајући у виду искуства држава чланица, као и кандидата за
чланство у ЕУ, Србији и АП Војводини ће бити потребни добро обучени,
ефикасни и стручни службеници у државној управи како би се успешно спровео
процес придруживања Европској унији. „Академија за европске послове и
фондове“ омогућила би трансфер знања, координацију правовремене подршке и
јачање постојећих капацитета државне управе на покрајинском и локалном
нивоу у аспектима који су кључни за коришћење ЕУ средстава у разним
секторима који су директно обухваћени процесом европских интеграција.
Академија предвиђа организовање наставе у виду четири модула:
1. Право и политика Европске уније;
2. Регионалне развојне политике и Европска унија;
3. Припрема и имплементација ЕУ пројеката и
4. Студијски боравак у Бриселу.
Током седам месеци колико је предвиђено да едукативни програм траје и 375
часова, полазници ће бити у прилици да уче од еминентних стручњака из
земље и иностранства и да прођу осам обавезних предмета и бирају између
шест изборних предмета, док је студијско путовање у Брисел предвиђено за сам
крај програма. Предвиђено је одржавање једног циклуса наставе током годину
дана.
Дефинисање и унапређивање садржаја обука, припрема едукативног
материјала, обезбеђивање и ангажовање предавача у склaду са утврђеним
потребама полазника (у оквиру Академије били би ангажовани и службеници
покрајинске администрације), организовање одржавања обука, дефинисање
листе институција и појединаца који би учествовали на обукама, финансирање
ангажмана спољних предавача, обезбеђивање простора и техничких услова за
одржавање едукативних активности.
1. Фонд „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине;
2. Служба за управљање људским ресурсима Аутономне Покрајине Војводине;
3. Едукативни центар Нови Сад
„Академија за европске послове и фондове“ седиште би имала у Новом Саду,
али би корисници услуга Академије долазили из свих јединица локалне
самоуправе на подручју Аутономне Покрајине Војводине.
1. Идентификација едукативних области на пољу европских интеграција, а који
су у складу са приоритетима регионалног развоја Аутономне Покрајине
Војводине;
2. Унапређивање садржаја постојећих обука;
3. Припрема едукативног материјала;
4. Дефинисање листе институција и појединаца који ће бити упућени на обуку;
5. Ангажовање предавача;
6. Реализација едукатвних активности по дефинисаном плану и програму;
7. Сертификација успешних полазника;
8. Евалуација спроведених едукативних активности и њихових ефеката.
7 месеци по наставном циклусу, један циклус годишње у периоду 2014-2020.
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Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Евалуација

1. Обједињено и системско унапређење капацитета људских ресурса на
подручју АП Војводине са стратешким фокусом на приоритете покрајинске
администрације, а у складу са потребама покрајине и локалних самоуправа;
2. Успостављен ефикасан начин за одржавње обука у земљи и иностранству код
регионалних партнера уз ефикасно и директно преношење најновијих
информација по питањима процеса европских интеграија уз координацију
Канцеларије Војводине у Бриселу.
1. 7 спроведених наставних циклуса (1 планиран наставни циклус током
године);
2. 210 полазника (30 по
години);
3. Број припремљеног едукативног материјала;
4. 245 часова активне наставе у едукативном процесу;
5. 130 часова ангажовања полазника.
Уз акценат на обукама организованим за јединице локалне самоуправе за које
се утврди да је ниво развоја низак, индиректно ће се дати допринос смањењу
регионалних диспаритета. Државни службеници ће бити директни или
индиректни носиоци доприноса ефикасном спровођењу европских правних
тековина и пракси током процеса еврпоских интеграција, као и током првих
година самог чланства у Европској унији, а на основу новостечених знања.
Годишњи наративни и финансијски извештаји
Извештаји по завршетку сваког наставног циклуса од 7 месеци који би
укључили релевантне индикаторе резултата, као и евалуцију са аспекта
управљања пројектом и евалуације полазника, уз пратеће финансијске
извештаје који би сумирали неопходна средства за реализацију једног
наставног циклуса.
Мала заинтересованост државних службеника за додатно усавршавање се може
јавити као ризик. Међутим, уколико се на нивоу институција донесе одлука о
броју и профилу особа које би требало да се додатно усавршавају, полазници
изабарани нај тај начин би наставни процес прошли уз подршку и одобрење
управе својих институција.
Ex post евалуација учесника, interim и ex post евалуација спровођења пројекта.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи
и општине) у којима ће
програм бити имплементиран

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.1. Развој институционалног оквира у циљу смањења регионалних разлика
Конкурс за доделу кредитних средстава на име предфинансирања активности
у реализацији пројеката инструмената претприступне помоћи Европске уније
- "ИПА"
Обезбеђење финансијске подршке ради повећања ефикасности реализације
пројеката одобрених у оквиру "ИПА" програма ЕУ код којих се финансирање
реализације пројеката спроводи уз примену предфинансирања, запошљавање,
повећање извоза, повећање профитабилности, повећање конкурентности.
Финансирање одобрених ИПА пројеката до износа пројектованих трошкова у ЕУР
финансираних из ИПА програма, за два извештајна периода реализације пројекта
према одобреном буџету пројекта подносиоца кредитног захтева, са роком отплате
кредита до 12 месеци, а у складу са условима Конкурса и проценом кредитне
способности подносиоца захтева.
РФВ самостално и у сарадњи са домаћим и међународним институцијама.
АП Војводина

Активности на пројекту

Обрада захтева, реализација одобрених кредита, праћење и наплата кредита, и
друге активности.

Трајање пројекта (према
фазама, у месецима)

До искоришћења средстава планираних за реализацију конкурса.

Финансијски план за
реализацију
програма/пројекта

100.000.000,00 РСД (871.713,42 ЕУР) по овом конкурсу тренутно, уз могућност
повећања у зависности од сарадње са другим институцијама.

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о
реализацији пројекта
Процена ризика

Реализација пројеката одобрених у оквиру "ИПА" програма ЕУ код којих се
финансирање реализације пројеката спроводи уз примену предфинансирања.

Годишњи и полугодишњи извештаји о пословању.
Годишњи и полугодишњи извештаји о пословању.
За све подносиоце захтева који испуњавају услове Конкурса, врши се кредитна
анализа односно процена кредитног ризика. За кредите обезбеђене гаранцијом
банке процена ризика се ради у складу са Одлуком о начину одобравања кредита
који су обезбеђени гаранцијом банке.

Евалуација
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Мера 4.2. Афирмација стратешког планирања развоја
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
Израда документа „Стратегија развоја информационог друштва у
Аутономној Покрајини Војводини са Акционим планом до 2020. године”
Циљ је убрзани развој информационог друштва у АП Војводини: (1)
Информационо друштво је неопходна претпоставка привредног и непривредног
развоја у АП Војводини; (2) Процес укључења у ЕУ додатно захтева примену
ИКТ у различитим областима (посебно управе и администрације); (3) Степен
развоја информационог друштва у АП Војводини тренутно не задовољава
потребе привредног и непривредног сектора. Неопходно је дефинисати и
имплементирати стратегију којом би се остварио убрзани развој информационог
друштва у складу са препорукама Европске уније и којом би се обезбедила
рационализација ресурса за развој информационог друштва у АПВ. Неопходно је
усвајање документа „Стратегија развоја информационог друштва у Аутономној
Покрајини Војводини са Акционим планом до 2020. године” на седници Владе
АП Војводине са циљем планског развоја информационог друштва на територији
АП Војводине, у складу са усвојеним документом „Стратегија развоја
информационог друштва у Републици Србији до 2020” („Службени гласник РС”,
број 51/2010).
Све развијене земље данас, сагледавајући изузетан значај информационог
друштва, као једну од најзначајнијих стратегија доносе стратегију развоја
информационог душтва у коју су укључени сви сегменти друштва и сви
елементи његове организације. Да би се Аутономна Покрајина Војводина
успешно укључила у развој друштва базираног на знању, неопходно је да
дефинише, одржава и спроводи своју стратегију у овој области, у складу са
усвојеним документом „Стратегија развоја информационог друштва у Републици
Србији до 2020” („Службени гласник РС”, број51/2010). Неопходна је израда
документа „Стратегија развоја информационог друштва у Аутономној Покрајини
Војводини са Акционим планом до 2020. године” у складу са усвојеним
документом „Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до
2020” („Службени гласник РС”, број 51/2010).
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова и
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, у складу са Законом о
утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС”,
бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС) и у складу са документом „Стратегија развоја
информационог друштва у Републици Србији до 2020” („Службени гласник РС”,
број 51/2010).
Управа за заједничке послове покрајинских органа
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Седиште покрајинских органа у Новом Саду

Активности на пројекту

Припрема стратешког документа, који треба да обухвати следеће елементе:
• Изјава о мисији и визији
• Области деловања (инфраструктура за информационо друштво у АП
Војводини; еУправа и еАдминистрација; еЗдравство; еОбразовање; еКултура;
електронско пословање; развој ИКТ; пословни сектор ИКТ; информациона
безбедност...)
• Акциони план (мере и активности са дефинисаним исходима, носиоцима,
инструментима и роковима реализације)
• Начин имплементације
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Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања

Рок за припрему стратешког документа: 6 месеци
Процена потребног износа финансијских средстава за израду/набавку овог
стратешког документа биће утврђена на основу анализе цена из релевантних
уговора које су покрајински органи управе закључили у претходнe 3 године,
рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) у складу са
Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/2012).
Оријентациона процена: 1.000.000,00 динара (2015. г.)
Буџет АПВ
Убрзани развој информационог друштва у АП Војводини, у складу са усвојеним
документом „Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до
2020” („Службени гласник РС”, број 51/2010).
Документ „Стратегија развоја информационог друштва у Аутономној Покрајини
Војводини са Акционим планом до 2020. године” усвојен на седници Владе АП
Војводине.
Реализација Акционог плана Стратегије развоја информационог друштва у АП
Војводини треба да допринесе убрзаном развоју информационог друштва у АП
Војводини и процесу европских интеграција Републике Србије.
Припремљен документ „Стратегија развоја информационог друштва у
Аутономној Покрајини Војводини са Акционим планом до 2020. године” ће бити
достављен Влади АП Војводине на разматрање и усвајање.

Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика

Низак

Евалуација

По завршетку; усвајање документа на седници Владе АП Војводине
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
Реализација „Стратегије развоја информационог друштва у Аутономној
Покрајини Војводини са Акционим планом до 2020. године”
Циљ је реализација Акционог плана Стратегије развоја информационог
друштва у Аутономној Покрајини Војводини у сагласности са усвојеним
документом „Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији
до 2020” („Службени гласник РС”, број 51/2010), односно циљ је убрзани
развој информационог друштва у АП Војводини, као један од предуслова
укључивања Републике Србије у ЕУ .
Акциони план Стратегијe развоја информационог друштва у Аутономној
Покрајини Војводини треба реализовати у складу са утврђеним приоритетима,
роковима и носиоцима активности.
Управа за заједничке послове покрајинских органа, Покрајински секретаријат
за привреду, запошљавање и равноправност полова, Покрајински секретаријат
за науку и технолошки развој, Покрајински секретаријат за међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу и други покрајински органи управе,
телекомуникациони оператори, Рател, универзитети, ФТН, ПМФ, и други
факултети, регионалне развојне агенције, ИКТ кластер, локалне самоуправе...;
Носиоци пројеката биће дефинисани Акционим планом Стратегије развоја
информационог друштва у Аутономној Покрајини Војводини: Управа за
заједничке послове покрајинских органа, Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и равноправност полова, Покрајински секретаријат за
науку и технолошки развој, Покрајински секретаријат за међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу и други покрајински органи управе,
телекомуникациони оператори, Рател, универзитети, ФТН, ПМФ, и други
факултети, регионалне развојне агенције, ИКТ кластер, локалне самоуправе...;
Територија АП Војводине
Реализација активности дефинисаних Акционим планом Стратегије развоја
информационог друштва у Аутономној Покрајини Војводини
Рокови дефинисани Акционим планом Стратегије развоја информационог
друштва у Аутономној Покрајини Војводини
Процена потребног износа финансијских средстава за реализацију сваке
активности, односно за сваку набавку, биће утврђена на основу анализе
тржишта и цена из релевантних уговора који су закључени у претходнe 3
године, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) у складу
са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/2012).
Буџет АПВ, буџети локалних самоуправа...
Убрзан развој информационог друштва у АПВ, односно развој следећих
области: инфраструктура за информационо друштво у АП Војводини; еУправа;
еЗдравство; еОбразовање; еКултура; електронско пословање; развој ИКТ;
пословни сектор ИКТ; информациона безбедност...
Број реализованих пројеката из Акционог плана Стратегије развоја
информационог друштва у Аутономној Покрајини Војводини
Реализација Акционог плана Стратегије развоја информационог друштва у АП
Војводини треба да допринесе убрзаном развоју информационог друштва у АП
Војводини и процесу европских интеграција Републике Србије.
Начин извештавања биће дефинисан документом „Стратегија развоја
информационог друштва у Аутономној Покрајини Војводини са Акционим
планом до 2020. године”
Начин извештавања и надзора над реализацијом Акционог плана биће
дефинисан у документу „Стратегија развоја информационог друштва у
Аутономној Покрајини Војводини са Акционим планом до 2020. године”
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Процена ризика

Евалуација

1. недостатак финансијских средстава за реализацију Акционог плана; мере за
смањивање утицаја ризика: припрема образложења захтева за ребаланс буџета;
континуирано промовисање значаја већих улагања у развој информационог
друштва; анализа могућности за коришћење средстава из фондова Европске
уније
2. дигитални јаз - лош социјални положај и недостатак материјалних и
финансијских услова за укључивање посебно осетљивих категорија
становништва у информационо друштво; мере за смањивање утицаја ризика:
медијска промоција сервиса информационог друштва, едукација становништва
за коришћење сервиса, смањивање дигиталног јаза кроз финансирање
релевнтних пројеката који ће омогућити укључивање посебно осетљивих
категорија становништва у информационо друштво; анализа могућности за
коришћење средстава из фондова Европске уније
Начин евалуације биће дефинисан документом „Стратегија развоја
информационог друштва у Аутономној Покрајини Војводини са Акционим
планом до 2020. године”
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
Реализација Стратегија еУправе покрајинских органа са акционим
планом до 2015. године
Влада АП Војводине је усвајањем Одлуке о Стратегији еУправе покрајинских
органа са акционим планом до 2015. године („Сл. лист АПВ”, број 26/2013)
потврдила своје чврсто опредељење да развој еУправе покрајинских органа
означи као приоритет и да се примена информационих и комуникационих
технологија искористи као основ модернизације и повећања квалитета рада
покрајинских органа. Циљ реализације акционог плана овог стратешког
документа је да се настави континуиран развој система еУправе покрајинских
органа, као један од корака ка развоју информационог друштва у АП
Војводини.
Акциони план Стратегијe еУправе покрајинских органа садржи листу од 29
пројеката за реализацију до 2015. године, са описом пројеката, утврђеним
приоритетима, роковима и носиоцима.
1) Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице координација имплементације и надзор над реализацијом;
2) Управа за заједничке послове покрајинских органа - техничка подршка
реализацији Стратегије;
3) Органи покрајинске управе - имплементација пројеката Стратегије за које је
покрајински орган носилац (обезбеђивање финансијских средстава и
периодично извештавање)
Органи покрајинске управе - носиоци пројеката дефинисани су Акционим
планом Стратегијe еУправе покрајинских органа
Седиште покрајинских органа у Новом Саду
Координација имплементације и надзор над реализацијом Стратегије еУправе
покрајинских органа са акционим планом до 2015. године:
1. припрема техничких спецификација за јавне набавке софтвера, према
Акционом плану Стратегије;
2. спровођење поступака јавних набавки софтвера;
3. надзор над реализацијом уговора о јавним набавкама;
4. надзор над реализацијом Акционог плана Стратегије еУправе;
5. припрема годишњег извештаја и акционог плана за следећу годину планског
периода;
6. усвајање извештаја за претходну и акционог плана за следећу годину
планског периода на седници Владе АП Војводине.
Акционим планом Стратегије еУправе покрајинских органа, до краја 2015.
године, дефинисани су средњорочни пројекти (велики пројекти од 13-24
месеца; средњи пројекти од 7-12 месеци и мали пројекти који трају до 6
месеци)
Процена потребног износа финансијских средстава за сваку набавку биће
утврђена на основу анализе цена из релевантних уговора које су покрајински
органи управе закључили у претходнe 3 године, рачунајући и процену пораста
цена на тржишту (2% годишње) у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.
гласник РС”, број 124/2012).
Оријентациона процена укупног износа финансијских средстава за реализацију
пројеката Акционог плана, на годишњем нивоу у планском периоду до 2015.
године:
2014. - 47.800.000,00 динара
2015. - 33.500.000,00 динара
Процена средстава за период који треба да буде обухваћен следећим (новим)
Акционим планом (који тек треба да буде усвојен за период после 2015.
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године, односно до 2020. године) биће извршена приликом његовог усвајања.
Буџет АПВ
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања

Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Евалуација

Увођење еУправе и унапређивање рада покрајинске управе применом
информационо-комуникационих технологија (ИКТ)
Број реализованих пројеката из Акционог плана Стратегије еУправе
покрајинских органа
Повећана ефикасност и транспарентност рада покрајинских органа управе;
успостављени јавни електронски сервиси за грађане и правна лица, који су у
надлежности покрајинских органа управе; развој информационог друштва у
АП Војводини
Начин извештавања је дефинисан документом „Стратегија еУправе
покрајинских органа са акционим планом до 2015. године”, који је усвојила
Влада АП Војводине на 92. седници одржаној 02.07.2013. године („Сл. лист
АПВ”, број 26/2013).
Извештаји о реализацији Стратегије еУправе покрајинских органа са
акционим планом до 2015. године биће достављани Влади АП Војводине
на разматрање и усвајање.
1. отпор запослених у покрајинским органима, који увођење еУправе сматрају
за додатно оптерећење; мере за смањивање утицаја ризика: континуирана
едукација запослених за коришћење нових софтверских система и
технолошких решења; промовисање еУправе и континуирано информисање
запослених о значају увођења еУправе;
2. недовољна подршка руководства увођењу еУправе; мере за смањивање
утицаја ризика: стално упознавање руководства са значајем увођења еУправе у
циљу развоја информационог друштва и европских интеграција;
3. незаинтересованост грађана и фирми за коришћење сервиса еУправе; мере за
смањивање утицаја ризика: медијска промоција сервиса еУправе, едукација
становништва за коришћење сервиса
4. недостатак финансијских средстава; мере за смањивање утицаја ризика:
припрема образложења захтева за ребаланс буџета; континуирано промовисање
значаја већих улагања у развој еУправе; анализа могућности за коришћење
средстава из фондова Европске уније
Начин евалуације дефинисан је документом „Стратегија еУправе покрајинских
органа са акционим планом до 2015. године”, који је усвојила Влада АП
Војводине на 92. седници одржаној 02.07.2013. године („Сл. лист АПВ”, број
26/2013).
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
Израда документа „Стратегија развоја електронских комуникација у
Аутономној Покрајини Војводини са Акционим планом до 2020. године”
Циљ је убрзани развој електронских комуникација у АП Војводини. Убрзани
развој електронских комуникација и све већи удео којим овај сектор учествује
у привреди, како националној, тако и глобалној, представља један од
малобројних трендова који су успели да одрже позитивне резултате упркос
светској економској кризи.
Све анализе показују да су електронске комуникације интегрални део свих
сектора привреде и један од основних фактора не само економског, већ и
друштвеног развоја. Преглед стања електронских комуникација, као значајног
економског и социјалног покретача, односно доступност различитих облика
комуникације и сервиса, представљају један од врло битних индикатора
развијености друштва. Улагање у област електронских комуникација директно
утиче на раст бруто друштвеног производа, конкурентност свих сектора
привреде и унапређење квалитета живота грађана.
Неопходно је усвајање документа „Стратегија развоја електронских
комуникација у Аутономној Покрајини Војводини са Акционим планом до
2020. године” на седници Владе АП Војводине са циљем планског развоја
електронских комуникација на територији АП Војводине, у складу са
усвојеним документом „Стратегија развоја електронских комуникација у
Републици Србији до 2020” („Службени гласник РС”, број 68/2010).
Све развијене земље данас, сагледавајући изузетан значај електорнских
комуникација доносе стратегију развоја информационог душтва у коју су
укључени сви сегменти друштва и сви елементи његове организације. Да би се
Аутономна Покрајина Војводина успешно укључила у развој друштва
базираног на знању, неопходно је да дефинише, одржава и спроводи своју
стратегију у овој области, у складу са усвојеним документом „Стратегија
развоја електорнских комуникација у Републици Србији до 2020” („Службени
гласник РС”, број51/2010). Неопходна је израда документа „Стратегија развојa
електорнских комуникација у Аутономној Покрајини Војводини са Акционим
планом до 2020. године” у складу са усвојеним документом „Стратегија
развоја електронских комуникација у Републици Србији до 2020” („Службени
гласник РС”, број 68/2010).
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова у
складу са Законом о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС”, бр.
44/2010 и 60/2013 - одлука УС) и у складу са документом „Стратегија развоја
електрoнских комуникација у Републици Србији до 2020” („Службени гласник
РС”, број 68/2010).
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

локалне самоуправе у АП Војводини

Активности на пројекту

Припрема стратешког документа, који треба да обухвати следеће елементе:
• тренутно стање у области електронских комуниксција у АП Војводини
• Области деловања (мере за унапређење инфраструктуре за електронске
комуникације у АП Војводини...)
• Акциони план (мере и активности са дефинисаним исходима, носиоцима,
инструментима и роковима реализације)
• Начин имплементације

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Рок за припрему стратешког документа: 6 месеци
Процена потребног износа финансијских средстава за израду/набавку овог
стратешког документа биће утврђена на основу анализе цена из релевантних
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уговора које су покрајински органи управе закључили у претходнe 3 године,
рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) у складу са
Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/2012).
Оријентациона процена: 2.000.000,00 динара (2015. г.)
Буџет АПВ
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања

Убрзани развој електорнских комуникација у АП Војводини, у складу са
усвојеним документом „Стратегија развоја електорнских комуникација у
Републици Србији до 2020” („Службени гласник РС”, број 68/2010).
Документ „Стратегија развоја електронских комуникација у Аутономној
Покрајини Војводини са Акционим планом до 2020. године” усвојен на
седници Владе АП Војводине.
Реализација Акционог плана Стратегије развоја електронских комуникација у
АП Војводини треба да допринесе убрзаном развоју информационог друштва у
АП Војводини и процесу европских интеграција Републике Србије.
Припремљен документ „Стратегија развоја електорнских комуникација у
Аутономној Покрајини Војводини са Акционим планом до 2020. године” ће
бити достављен Влади АП Војводине на разматрање и усвајање.

Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика

Низак

Евалуација

По завршетку; усвајање документа на седници Владе АП Војводине
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Евалуација

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
Реализација „Стратегије развоја електронскиих комуникација у
Аутономној Покрајини Војводини са Акционим планом до 2020. године”
Циљ је реализација Акционог плана Стратегије развоја електорнских
комуникација у Аутономној Покрајини Војводини у сагласности са усвојеним
документом „Стратегија развоја електронских комуникација у Републици
Србији до 2020” („Службени гласник РС”, број 68/2010), односно циљ је
убрзани развој електорнских комуникација у АП Војводини, као један од
предуслова укључивања Републике Србије у ЕУ .
Акциони план Стратегијe развоја електронских комуникација у Аутономној
Покрајини Војводини треба реализовати у складу са утврђеним приоритетима,
роковима и носиоцима активности.
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Носиоци пројеката биће дефинисани Акционим планом Стратегије развоја
електрoнских комуникација у Аутономној Покрајини Војводини: Покрајински
секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, локалне
самоуправе...;
Територија АП Војводине
Реализација активности дефинисаних Акционим планом Стратегије развоја
електронских комуникација у Аутономној Покрајини Војводини
Рокови дефинисани Акционим планом Стратегије електронских комуникација
у Аутономној Покрајини Војводини
20.000.000,00 динара годишње (средства се налазе у буџету АПВ- од Ратела)
удружена са средствима локланих самоуправа
Буџет АПВ, буџети локалних самоуправа...
Убрзан развој електорнских комуникација у АПВ
Број реализованих пројеката из Акционог плана Стратегије електроснских
комуникација у Аутономној Покрајини Војводини
Реализација Акционог плана Стратегије развоја електронских комуникација у
АП Војводини треба да допринесе убрзаном развоју електорнских
комуникација у АП Војводини и процесу европских интеграција Републике
Србије.
Начин извештавања биће дефинисан документом „Стратегија развоја
електронских комуникација у Аутономној Покрајини Војводини са Акционим
планом до 2020. године”
Начин извештавања и надзора над реализацијом Акционог плана биће
дефинисан у документу „Стратегија развоја електронских комуникација у
Аутономној Покрајини Војводини са Акционим планом до 2020. године”
1. недостатак финансијских средстава за реализацију Акционог плана; мере за
смањивање утицаја ризика: припрема образложења захтева за ребаланс буџета;
континуирано промовисање значаја већих улагања у развој електронских
комуникација ; анализа могућности за коришћење средстава из фондова
Европске уније
2. дигитални јаз - лош социјални положај и недостатак материјалних и
финансијских услова за укључивање посебно осетљивих категорија
становништва у информационо друштво; едукација локалних самоуправа за
развој електронских комуникација, смањивање дигиталног јаза кроз
финансирање релевнтних пројеката који ће омогућити укључивање посебно
осетљивих категорија становништва у информационо друштво; анализа
могућности за коришћење средстава из фондова Европске уније
Начин евалуације биће дефинисан документом „Стратегија развоја
384

електронских комуникација у Аутономној Покрајини Војводини са Акционим
планом до 2020. године”
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
Израда Акционог плана Стратегије еУправе покрајинских органа до 2020.
године
Влада АП Војводине је усвајањем Одлуке о Стратегији еУправе покрајинских
органа са акционим планом до 2015. године („Сл. лист АПВ”, број 26/2013)
потврдила своје чврсто опредељење да развој еУправе покрајинских органа
означи као приоритет и да се примена информационих и комуникационих
технологија искористи као основ модернизације и повећања квалитета рада
покрајинских органа. Циљ израде акционог плана овог стратешког документа
за период до 2020. године је да се настави континуиран развој система еУправе
покрајинских органа, као један од корака ка развоју информационог друштва у
АП Војводини.
Неопходна је израда Акционог плана Стратегијe еУправе покрајинских органа,
са дефинисаном листом пројеката за реализацију до 2020. године, са описом
пројеката, утврђеним приоритетима, роковима и носиоцима.
1) Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице координација имплементације и надзор над реализацијом;
2) Управа за заједничке послове покрајинских органа - техничка подршка
реализацији Стратегије;
1) Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице;
2) Управа за заједничке послове покрајинских органа;

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Седиште покрајинских органа у Новом Саду

Активности на пројекту

Припрема Акционог плана, који треба да дефинише:
• мере и активности са дефинисаним исходима,
• носиоце,
• инструменте
• рокове реализације
• начин имплементације
• начин извештавања
• надзорни орган
• и др.

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Рок за припрему акционог плана: 6 месеци (2015. године)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика

Процена потребног износа финансијских средстава за израду/набавку овог
акционог плана биће утврђена на основу анализе цена из релевантних уговора
које су покрајински органи управе закључили у претходнe 3 године, рачунајући
и процену пораста цена на тржишту (2% годишње) у складу са Законом о
јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/2012).
Буџет АПВ
Увођење еУправе и унапређивање рада покрајинске управе применом
информационо-комуникационих технологија (ИКТ)
Документ „Акциони план Стратегије еУправе покрајинских органа до 2020.
године” усвојен на седници Владе АП Војводине.
Реализација Акционог плана Стратегије еУправе покрајинских органа до 2020.
године треба да допринесе убрзаном развоју еУправе покрајинских органа и
процесу европских интеграција Републике Србије.
Припремљен документ „Акциони план Стратегије еУправе покрајинских
органа до 2020. године” ће бити достављен Влади АП Војводине на разматрање
и усвајање.

Низак
386

Евалуација

По завршетку; усвајање документа на седници Владе АП Војводине
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
Реализација Акционог плана Стратегије еУправе покрајинских органа до
2020. године
Влада АП Војводине је усвајањем Одлуке о Стратегији еУправе покрајинских
органа са акционим планом до 2015. године („Сл. лист АПВ”, број 26/2013)
потврдила своје чврсто опредељење да развој еУправе покрајинских органа
означи као приоритет и да се примена информационих и комуникационих
технологија искористи као основ модернизације и повећања квалитета рада
покрајинских органа. Циљ реализације акционог плана овог стратешког
документа је да се настави континуиран развој система еУправе покрајинских
органа до 2020. године, као један од корака ка развоју информационог друштва у
АП Војводини.
Акциони план Стратегијe еУправе покрајинских органа до 2020. године треба
реализовати у складу са утврђеним приоритетима, роковима и носиоцима
активности.
1) Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице координација имплементације и надзор над реализацијом;
2) Управа за заједничке послове покрајинских органа - техничка подршка
реализацији Стратегије;
3) Органи покрајинске управе - имплементација пројеката и активности
дефинисаних акционим планом за које је покрајински орган носилац
(обезбеђивање финансијских средстава и периодично извештавање)
Органи покрајинске управе - носиоци пројеката биће дефинисани Акционим
планом Стратегијe еУправе покрајинских органа до 2020. године
Седиште покрајинских органа у Новом Саду
Координација имплементације и надзор над реализацијом Акционог плана
Стратегије еУправе покрајинских органа до 2020. године:
1. припрема техничких спецификација за јавне набавке софтвера, према
Акционом плану Стратегије;
2. спровођење поступака јавних набавки софтвера;
3. надзор над реализацијом уговора о јавним набавкама;
4. надзор над реализацијом Акционог плана Стратегије еУправе;
5. припрема годишњег извештаја и акционог плана за следећу годину планског
периода;
6. усвајање извештаја за претходну и акционог плана за следећу годину планског
периода на седници Владе АП Војводине.
Трајање пројекта (према фазама, у месецима) биће дефинисано Акционим
планом Стратегије еУправе покрајинских органа до 2020. године.
Процена потребног износа финансијских средстава за сваку набавку биће
утврђена на основу анализе цена из релевантних уговора које су покрајински
органи управе закључили у претходнe 3 године, рачунајући и процену пораста
цена на тржишту (2% годишње) у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.
гласник РС”, број 124/2012).
За реализацију Акционог плана Стратегије еУправе покрајинских органа до 2020.
године ће се користити средства из буџета АПВ, и из других извора уколико
буду на располагању.
Увођење еУправе и унапређивање рада покрајинске управе применом
информационо-комуникационих технологија (ИКТ)
Број реализованих пројеката из Акционог плана Стратегије еУправе
покрајинских органа
Повећана ефикасност и транспарентност рада покрајинских органа управе;
успостављени јавни електронски сервиси за грађане и правна лица, који су у
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Начин извештавања

Писани документ о реализацији
пројекта

Процена ризика

Евалуација

надлежности покрајинских органа управе; развој информационог друштва у АП
Војводини
Начин извештавања је дефинисан документом „Стратегија еУправе покрајинских
органа са акционим планом до 2015. године”, који је усвојила Влада АП
Војводине на 92. седници одржаној 02.07.2013. године („Сл. лист АПВ”, број
26/2013).
Извештаји о реализацији Акционог плана Стратегије еУправе
покрајинских органа до 2020. године биће достављани Влади АП Војводине
на разматрање и усвајање.
1. отпор запослених у покрајинским органима, који увођење еУправе сматрају за
додатно оптерећење; мере за смањивање утицаја ризика: континуирана едукација
запослених за коришћење нових софтверских система и технолошких решења;
промовисање еУправе и континуирано информисање запослених о значају
увођења еУправе;
2. недовољна подршка руководства увођењу еУправе; мере за смањивање утицаја
ризика: стално упознавање руководства са значајем увођења еУправе у циљу
развоја информационог друштва и европских интеграција;
3. незаинтересованост грађана и фирми за коришћење сервиса еУправе; мере за
смањивање утицаја ризика: медијска промоција сервиса еУправе, едукација
становништва за коришћење сервиса
4. недостатак финансијских средстава; мере за смањивање утицаја ризика:
припрема образложења захтева за ребаланс буџета; континуирано промовисање
значаја већих улагања у развој еУправе; анализа могућности за коришћење
средстава из фондова Европске уније
Начин евалуације дефинисан је документом „Стратегија еУправе покрајинских
органа са акционим планом до 2015. године”, који је усвојила Влада АП
Војводине на 92. седници одржаној 02.07.2013. године („Сл. лист АПВ”, број
26/2013).
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Приоритет
Мера
Назив пројекат

Општи циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима че програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
Регионални информациони систем (РИС)
Општи циљ пројекта је допринос уравнотеженом регионалном развоју АП
Војводине кроз: - Постизање ефикасног мониторинга и координације
подстицајних средстава (донације, СДИ, буџетска средства) и стварање услова
за евалуацију ефеката претприступних фондова; - Cтварање основе за
доношење пословних одлука и креирање политика усмерених ка креирању
стимулативног окружења за раст малих и средњих предузећа у АП Војводини.
Вoђeњe eфикaснe рeгиoнaлнe пoлитикe je нeoпхoднo зa ствaрaњe eкoнoмски
jaких и кoнкурeнтних рeгиoнa и зa смaњивaњe унутaррeгиoнaлних и
мeђурeгиoнaлних рaзликa.
Успoстaвљaњe Рeгиoнaлнoг инфoрмaциoнoг систeмa (РИС) пoдрaзумeвa
крeирaњe двe врстe бaзe пoдaтaкa и двa сoфтвeрскa рeшeњa унутaр jeднoг
систeмa:
дeo који је нaмeњeн пoдaцимa нeoпхoдним зa сагледавање стања у привреди са
посебним освртом на МСП сектор, и извозно оријентисана предузећа која
послују на нивоу АП Војводине.
дeo нaмeњeн зa пoхрaњивaњe пoдaтaкa o мeђунaрoдним прojeктимa и
пoдстицajимa кojи су усмeрeни нa рeгиoнaлни рaзвoj.
Рeлeвaнтни и тaчни стaтистички пoдaци генерисани у оквиру РИС-а,
квaлитeтне aнaлизе, студиjе, тj. стручнoст и aнaлитичкo-стaтистичка oснoва
биле би нaмeњeне дoнoсиоцима oдлукa у контексту вoђeњa проактивне
eкoнoмскe пoлитикe у AП Вojвoдини.
РИС би, са друге стране, омогућио праћење секторске, просторне и
компаративне аналитике, структурних индикатора и унапредио би узорак који
се анализира приликом квалитативне оцене пословања привреде АП Војводине
и предвиђања пословног амбијента путем већ развијеног инструмента Бизнис
Барометар Агенције за равномерни регионални развој Владе АП Војводине.
Пoрeд нaвeдeнoг, jeдaн oд зaхтeвa прoцeсa eврoпских интeгрaциja je упрaвo
oспoсoбљaвaњe држaвe дa нa унифицирaн нaчин (у склaду сa принципимa
НУTС) дoстaвљa пoдaткe o свojoj рaзвиjeнoсти. Пoдaци би крoз РИС били
дoступни нa НУTС 2 и eвeнтуaлнo НУTС 3 нивoу.
Пројекат такође подразумева и креирање методологије и информационог
система за прикупљање, мониторинг, управљање и анализу података у вези са
пројектима који су реализовани у АПВ, а финансирани из средстава EУ,
билaтeрaлнe сaрaдњe, пoкрajинскoг буџeтa и стрaних дирeктних инвeстициja у
циљу евалуације ефеката фондова и креирање стратегија и политика усмерених
ка унапређењу ефикасности у коришћењу средстава из страних фондова.
За евалуацију одобрених пројеката, односно за мерење њихове ефикасности у
смислу доприноса укупном привредном развоју АП Војводине потребно је
користити ХEРMИН модел евалуације.
Дефинисање потребних података који ће пружити слику о постојању
регионалних диспаритета на нивоу АП Војводине и на основу којих ће се
конституисати развојна документа која треба да служе доносиоцима одлука у
процесу дефинисања праваца развојне политике.
Агенција за регионални развој АП Војводине
Седиште у Новом Саду, корисници све институције Владе АП Војводине
Нaбaвкa хaрдвeрa;
Изрaдa структурe инфoрмaциoнoг систeмa;
Прикупљaњe свих рaспoлoживих пoдaтaкa зa изрaду базе индикатора који се
тичу привреде;
Унoс рaспoлoживих пoдaтaкa o прojeктимa и инвeстициjaмa oд вaжнoсти зa
рeгиoнaлни рaзвoj;

390

Трајање пројекта

Финансијски план

Очекивани резултати

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

Oбрaдa и тaбeлирaњe извoрних пoдaтaкa;
Aнaлизa и кoнтрoлa пoдaтaкa и извршeних aктивнoсти;
Обука за коришћење РИС-а и метода евалуације заснованог на ХЕРМИН
моделу;
Израда пратећих методолошких објашњења која ће се односити на индикаторе
које база садржи;
Крeирaњe aутoмaтизoвaнoг backup систeмa.
2015-2017.
Укупна вредност пројекта: 35.000.000 РСД (305.099,70 ЕУР)
Прва година – 27 мил. РСД за израду софтвера и набавку података и за обуке
запослених за коришћење РИС-а и ХЕМРИН модела;
Друга година – 4 мил. РСД за ажурирање базе података;
Трећа година – 4 мил. РСД за ажурирање базе података.
Израђен софтвер;
Креиране базе података које садрже индикаторе привредне развијености АПВ
са посебним освртом на МСП сектор за период 2000-2014. године;
Обучени корисници РИС-а.
Креиран софтвер,
Креирана база података привреде АПВ ,
Креирана база података о пројектима реализованим на територији АПВ,
2 студије урађене на основу података из РИС-а.
Секторска, просторна и компаративна аналитика коју РИС дозвољава
корисницима омогућава јасно сагледавање нивоа привредне развијености АП
Војводине (посебно МСП сектора) и у кратком и средњем року усмеравање
активности доносиоца одлука у правцу развоја на суб-регионалном и
регионалном нивоу. Такође, на овај начин се просторним и компаративним
сагледавањем стања на нивоу округа у АП Војводини омогућава утицај на
смањење диспаритета у циљу постизања вишег новоа привредног развоја.
Годишњи наративни и финансијски извештаји.
Годишњи извештаји.
Средњи ризик.
Годишња евалуација постигнутих резултата у контексту развитка базе
(квантитета и квалитета унетих индикатора), развоја софтвера, укључености
стејколдера у процес имплементације базе; као и у контексту утрошених
средстава на дефинисане активности.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
Унапређење израде и спровођења ефикасних локалних и регионалних
јавних политика
Унапређење институционалних и административних капацитета на
регионалном и локалном нивоу за делотворно, ефикасно и усклађено
планирање, спровођење и праћење стратешких и оперативних планова
Унапређење регионалног развоја кроз оспособљавање државних службеника за
програмско вишегодишње планирање
Оснивање координационог тела, која унапређује процесе планирања
регионалног развоја и имплементације пројеката дефинисаних Програмом
развоја АП Војводине за период 2014-2020. година кроз креирања механизма
координације инструмената регионалног развоја и система евалуације њихових
ефеката.
Овим пројектом се предвиђа подршка у изради локалних стратешких планова
за период 2014-2020 и развој капацитета регионалне и локалне управе за
припрему програма, пројеката и мера са пројекцијом свих трошкова и користи
који се очекују у спровођењу истих; дефинисања акционих планова за
реализацију јавних политика/стратегија прилагођених расположивим
финансијским средствима; утврђивања и формулисања одговарајућих
показатеља/индикатора и развијања функција праћења; ефикасне сарадње у
приоритизацији одређених програма, пројеката и мера.
Обука државних службеника за стратешко и оперативно планирање
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.
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи ,члан 51 ("Сл.лист АП
Војводине ",број 40/2012-пречишћен текст)
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,
Агенција за регионални развој АПВ, покрајински секретаријати

Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Територија Аутономне покрајине Војводине

Активности на пројекту

Спровођење конкурса, праћење, извештавање и евалуација.
Спровођење обука стратешко планирање (садржај, предавачи, материјал за
полазнике)
Доношење Одлуке Владе АП Војводине о формирању, координационог тела за
имплементацију Програма развоја АП Војводине, формирање Координационог
тела, ангажовање кадрова, техничко опремање простора

Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)

2014-2015,2015-2016,2016-2017

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Унапређење институционалних и административних капацитета на
регионалном и локалном нивоу, Покрајинси секретаријат за међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу: 43.000.000,00 динара/1-3 године
Обуке запослених у покрајинској администрацији за планирање, Агенција за
регионални развој АПВ: 2.500.000 динара
Координационо тело за спровођење регионалне политике АП Војводине,
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Агенција за регионални развој АПВ:10.000.000, 00 динара / 2015 година +
30.000.000, 00 динара / 2-4 гподине
Укупно за 2015 годину: 55.500.000, 00 динара

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Већа оспособљеност ЈСЛ за привлачење средстава из фондова ЕУ,а следствено
томе бржи економски развој ЈСЛ и АПВ
40 људи у покрајинској администрацији оспособљених за планирање
Унапређен процес програмирања и планирања регионалног развоја
Број локалних самоуправа које имају израђене стратешке планове развоја до
2020. године;
Број израђених акционих планова и припремљених пројеката локалних
самоуправа;
Број израђених евалуација спроведених пројеката;
Број јединица локалних самоуправа које имају припремљен програмски буџет;
Број јединица локалних самоуправа чији су запослени прошли обуку за
програмско буџетирање;
Број реализованих пројеката у планском периоду и средства прикупљена за ту
намену;
40 људи у покрајинској администрацији који су прошли обуку
Формирано Координационо тело за имплементацију Програма развоја АП
Војводине
Унапређена реализација планираних расхода у стратешким документима;
Повећана способност ЈСЛ у привлачењу средстава из фондова ЕУ - 10%више
ЈЛС је аплицирало за средства из ЕУ фондова
Унапређено планирање, ефикасније вођење политика економског и
регионалног развоја, функционално повезивање и координација расположивих
финансијских и нефинансијских инструмената регионалног развоја.
Унапређен процес програмирања и планирања регионалног развоја
Прелазак од секторског ка мултисекторском приступу планирању регионалног
развоја
Координисано управљање финансијским и нефинасијским инструментима
регионалног развоја
Омогућена евалуација ефеката имплементације Програма развоја АП
Војводине
Финансијски и наративни извештаји према Уговору и динамици пројекта

Процена ризика
Евалуација
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IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
Израда и реализација Акционог плана политике за младе у АП Војводини
Израдити и реализовати стратешки документ Акциони план политике за младе у
АП Војводини за период од 2014 до 2018 г.
Акциони план за политике младе у АП Војводини представља стратешки
документ о младима у АП Војводини. У израду и реализацију документа
укључени су сви субјекти омладинске политике у АП Војводини, и велики број
младих из свих јединица локалних самоуправа. Акциони план политике за младе
у АП Војводини за период 2011-2014 подразумева анализу стања, положаја,
потреба и проблема младих на територији АП Војводине и конкретне мере
предвиђене у оквиру сваке појединачне области: 1. Образовање младих,
Запошљавање младих, Здравље младих, Култура и слободно време
младих,Активно укључивање младих у друштво, изградња цивилног друштва и
волонтеризам, Мобилност и информисање, Екологија и одрживи развој,
Социјална политика према младима, Безбедност младих.
Закон о младима ("СЛ. Гласник РС", бр. 50/2011) Члан 25 (обезбеђивање услова
за учешће младих у израду и споровођење покрајинског акционог плана за младе
Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Партнери: Локалне Канцеларије
за младе, удружења, установе које се баве младима, институције на локалним
нивоима, Форум младих АП Војводине, медији
Израда овог документа обухвата територију целе АП Војводине, а јавне расправе
се организују по окрузима. Програм се имплементира у свим општинама у
Војводини (45)
Истраживање потреба младих у АП Војводини, израда документа, јавна
расправа, усвајање на Скупштини АП Војводине, реализација кроз објављивање
годишњих конкурса
2014- израда документа, 2015. до 2018. реализација
48.700.000 динара (2014 - 4.000.000,00 за израду и 13.700.000,00 дин за
реализацију, 2015 - 15.000.000,00, 2016- 16.000.000,00)
Буџет АПВ
Извесно
Реализовани ппројекти који доприносе побољшању живота младих, кроз
унапређење активизма омладих, партиципацију у друштву и активно
укључивање младих у друштвену заједницу.
Број подржаних пројеката, и број директних и индиректних корисника пројеката
који су подржани
Побољшан квалитет живота младих у свим областима, повећан активизам и
укључивање младих у политике локалне самоуправе
Извештај о току израде документа
Информација о изради Акционог плана политике за младе у АП Војводини
Како је ово већ трећа стратегија коју реализујемо (од 2005) наша је процена да
нема ризика, јер је партиципација младих на завидном нивоу.
Кроз конкурс се ангажује независна организација која ће спроводити мониторинг
и евалуацију, и која ће подет извештај о реализацији
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IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
ИЗРАДА РЕГИОНАЛНОГАКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У АП ВОЈВОДИНИ
Плански приступ у коришћењу потенцијала обновљивих извора енергије.
На основу потписаног Протокола о сарадњи између Владе АП Војводине и
Светске асоцијације за биоенергију, договорена је сарадња на изради
Регионалнног акционог плана за коришћење обновљивих извора енергије на
територији АП Војводине.
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025.године са
пројекцијама до 2030.године, Закон о енергетици „Сл.гласник РС“, бр.57/2011,
80/2011, 93/2012 и 124/2012, члан 10.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине и локалне
самоуправе.
АП Војводина
Протокол
2014-2015
Средства из буџета 4.500.000,00 за 2014.годину

Смањена потрошња примарне енергије
Укупна потрошња примарне енергије/БДП;
Повећање енергетске ефикасности у свим секторима производње и
потрошње енергије
Писани извештаји према Уговору и динамици пројекта

Процена ризика
Евалуација
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Надлежности

Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта (према фазама,
у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
ИЗРАДА РЕГИОНАЛНОГАКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ
ЕФИКАСНОСТ АП ВОЈВОДИНЕ
Плански приступ у увођењу мера енергетске ефикасности које ће обухватити
територију Војводине.
Према члану 16. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Сл.гласник РС“,
br.25/203) органи аутономне покрајине као и органи јединица локалне
самоуправе су обвезници система енергетског менаџмента, који су према члану
18. истог закона дужни да донесу програм енергетске ефикасности. Програм
енергетске ефикасности је основ за доношење плана енергетске ефикасности који
детаљније разрађује мере и активности из програма, а планови енергетске
ефикасности се доносе на период од једне године и представљају основ за
планирање средстава у буџету за реализацију предложених мера енергетске
ефикасности. Како је усвојен Други акциони план за енергетску ефикасност
Републике Србије за период од 2013. до 2015. године, потребно је разрадити
акциони план и за АП Војводину.
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025.године са пројекцијама
до 2030.године, Закона о ефикасном коришћењеу енергије („Сл.гласник РС“,
br.25/203 od 15.03.2013) члан 16. и члан 18., Други акциони план за енергетску
ефикасност Републике Србије за период од 2013. до 2015. године
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине и локалне
самоуправе.
АП Војводина
Конкурс-јавна набавка услуга
2015-2016
Средства из буџета за 2014.годину нису предвиђена

Смањена потрошња примарне енергије
Укупна потрошња примарне енергије/БДП;
Повећање енергетске ефикасности у свим секторима производње и
потрошње енергије

Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Процена ризика

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе
"Тителски брег"
Уређење и одрживо коришћење природе, предела, културног наслеђа и животне
средине Просторним планом подручја посебне намене природних добара
обезбеђују се плански услови за њихову заштиту, изградњу, коришћење,
унапређење и одрживи развој.
Анализа постојећег стања обухваћеног подручја и утврђивање циљева, планска
решења развоја подручја, правила уређења и грађења, имплементација плана.
ППППН доноси Скупштина АПВ
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, Републичка агенција за просторно планирање и ЈП Завод за урбанизам
Војводине
Територија општине Тител
Подручје специјалног резервата природе Тителски брег
Израда концепта и нацрта плана, стручна контрола, јавни увид у складу са
Законом о планирању и изградњи
Завршетак Концепта Плана децембар 2013. године, Завршетак Нацрта Плана
2014, а усвајање 2015. године
Износ средстава: 7.500.000,00 динара
Извор средстава: буџет АПВ
Извесност добијања средстава
Повећање степена уређености и контроле коришћења земљишта, спровођење
мера заштите у заштићеним подручјима у обухвату плана
Заштићена природна подручја
Број и површина идентификованих предела
Повећање заштићених природних подручја и предела
Годишњи извештај о оствањивању РПП АПВ
‒ Низак
‒ Средњи
‒ Висок
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Процена ризика

Евалуација

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе
"Слано Копово"
Уређење и одрживо коришћење природе, предела, културног наслеђа и животне
средине;Просторним планом подручја посебне намене природних добара
обезбеђују се плански услови за њихову заштиту, изградњу, коришћење,
унапређење и одрживи развој.
Анализа постојећег стања обухваћеног подручја и утврђивање циљева, планска
решења развоја подручја, правила уређења и грађења, имплементација плана
ППППН доноси Скупштина АПВ
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, Републичка агенција за просторно планирање и ЈП Завод за урбанизам
Војводине
Општина Нови Бечеј
Подручје специјалног резервата природе Слано Копово
Израда концепта и нацрта плана, стручна контрола, јавни увид у складу са
Законом о планирању и изградњи
Завршетак Концепта Плана децембар 2013. године, Завршетак Нацрта Плана
2014, а усвајање 2015. године
Износ средстава:6.500.000,00 динара
Извор средстава: буџет АПВ
Извесност добијања средстава
Повећање степена уређености и контроле коришћења земљишта, спровођење
мера заштите у заштићеним подручјима у обухвату плана
Заштићена природна подручја
Број и површина идентификованих предела
Повећање заштићених природних подручја и предела
Годишњи извештај о оствањивању РПП АПВ
‒ Низак
‒ Средњи
‒ Висок
‒ Ex-ante евалуација,
‒ Оn-going евалуација,
‒ Interim евалуација,
‒ Mid-term евалуација
‒ Ex-post евалуација.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Процена ризика

Евалуација

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
Просторни план подручја посебне намене "Суботичке пустаре и језера"
Уређење и одрживо коришћење природе, предела, културног наслеђа и
животне средине; Просторним планом подручја посебне намене природних
добара обезбеђују се плански услови за њихову заштиту, изградњу,
коришћење, унапређење и одрживи развој.
Анализа постојећег стања обухваћеног подручја и утврђивање циљева, планска
решења развоја подручја, правила уређења и грађења, имплементација плана
ППППН доноси Скупштина АПВ
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, Републичка агенција за просторно планирање и ЈП Завод за урбанизам
Војводине
Територија Града Суботице и општине Кањижа
Израда концепта и нацрта плана, стручна контрола, јавни увид у складу са
Законом о планирању и изградњи
Завршетак Концепта Плана децембар 2013. године, Завршетак Нацрта Плана
2014, а усвајање 2015. године. Даља разрада ППППН плановима нижег реда.
2015-2020.: 15.000.000,00 динара
Извор средстава: буџет АПВ
Извесност добијања средстава
Повећање степена уређености и контроле коришћења земљишта, спровођење
мера заштите у заштићеним подручјима у обухвату плана
Заштићена природна подручја
Број и површина идентификованих предела
Повећање заштићених природних подручја и предела
Годишњи извештај о оствањивању РПП АПВ
‒ Низак
‒ Средњи
‒ Висок
‒ Ex-ante евалуација,
‒ Оn-going евалуација,
‒ Interim евалуација,
‒ Mid-term евалуација
‒ Ex-post евалуација.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Процена ризика

Евалуација

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
Просторни план подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне
инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. 24
Суботица-Зрењанин-Ковин („Банатска магистрала“)
Смањење субрегионалних разлика у економском и социјалном погледу,
развојем подручја обухваћеног Просторним планом, а посебно развојем мреже
коридора саобраћајне инфраструктуре;
утврђивање планских решења којима се резервише простор за
инфраструктурни коридор, утврђује посебан режим заштите коридора и
контактних подручја, обезбеђују услови за укрштања и пролазе итд.,
Анализа постојећег стања обухваћеног подручја и утврђивање циљева, планска
решења развоја подручја, правила уређења и грађења, имплементација плана
ППППН доноси Скупштина АПВ
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, Републичка агенција за просторно планирање и ЈП Завод за урбанизам
Војводине
Градови Суботица, Зрењанин и Панчево
Општине Кањижа, Сента, Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Нова Црња, Нови
Бечеј, Жабаљ, Житиште, Ковачица и Ковин
Израда нацрта плана, стручна контрола, усаглашавање са ЈП Путеви Србије и
Генералним пројектом, јавни увид у складу са Законом о планирању и
изградњи
Завршетак Нацрта Плана 2014, а усвајање 2015. године. Даља разрада ППППН
плановима нижег реда.
Износ средстава: 5.900.000,00 динара 2014- 2020:10.000.000,00 динара
Извор средстава: Буџет АПВ и остали извори
Извесност добијања средстава
Планирање и изградња саобраћајне инфраструктуре ради повећања степена
приступачности и доступности региона Баната у циљу повећања
конкурентности
Интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже
Просечно време путовања до најближа три регионална центра
Годишњи извештај о оствањивању РПП АПВ
‒ Низак
‒ Средњи
‒ Висок
‒ Ex-ante евалуација,
‒ Оn-going евалуација,
‒ Interim евалуација,
‒ Mid-term евалуација
‒ Ex-post евалуација.
Оперативни програм представља преглед конкретних активности и пројеката са
финансијском конструкцијом за њихово спровођење. Заснован на хијерахијски
вишим, регионалним и националним стратешким документима, усклађеним са
европским развојним документима, Оперативни програм ће се усмерити на
реализацију политика развоја, а посебно на иновације и економију засновану на
знању, заштиту животне средине и превенцију ризика, доступност урбаним
услугама од јавног интереса, унапређењу услова запошљавања и мере
социјалне инклузије.
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,
НАРР, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе
Регионална развојна агенција Бачка
Бачка: Jужнoбaчки, Севернобачки и Западнобачки округ;
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општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
12 месеци

Дефинисање методологије за израду ОП
Израда ситуационе анализе за регион
SWOT анализа
Дефинисање приоритета, мера, активности у оквиру ОП
Израда АП развоја
Мониторинг и извештавање

Износ средстава 2.000.000,00 РСД
Извор средстава:
Покрајински, национални, ЕУ

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

Извесност добијања средстава
У складу са расписаним конкурсима.
Израђен и усвојен Оперативни програм за регион Бачка
3. Израђен и усвојен Оператривни програм за Бачки регион (да, не)
4. Број пројектних предлога утврђених Оперативним програмом
5. Број учесника на изради Оперативног програма за Бачки регион
1. Број одобрених пројеката дефинисаних у ОП
2. Број реализованих пројеката дефинисаних у ОП
Наративни и фнансијски извештај извештај по завршетку пројекта (након 12
месеци).
1. Обезбеђивање финансијских средстава (средњи);
2. Промене политичке воље за реализацију пројекта (мали);
Према фазама у процесу реализације пројекта:
‒ Пре почетка (ex aнтe),
‒ По завршетку (ex пoст,).
Евалуација ће обухватити: евалуацију процеса спровођења пројекта, евалуацију
садржаја пројекта, као и постигнутих резултата и ефеката.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту
Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Процена ризика

Евалуација

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
ППППН културног предела Бач
Уређење и одрживо коришћење природе, предела, културног наслеђа и
животне средине Просторним планом подручја посебне намене културног
предела обезбеђују се плански услови за њихову заштиту, изградњу,
коришћење, унапређење и одрживи развој.
Анализа постојећег стања обухваћеног подручја и утврђивање циљева, планска
решења развоја подручја, правила уређења и грађења, имплементација плана
Скупштина АПВ
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, Републичка агенција за просторно планирање и ЈП Завод за урбанизам
Војводине
општина Бач
Израда концепта и нацрта плана, стручна контрола, јавни увид у складу са
Законом о планирању и изградњи
Завршетак Нацрта Плана 2014, а усвајање 2015. године. Даља разрада ППППН
плановима нижег реда 2014-2020.
20104: 655.080.,00 2015-2020: 10.000.000,00 динара
Извор средстава: буџет АПВ, и други извори (ЕУ фондови,Републички
фондови)
Извесност добијања средстава
Повећање степена уређености и контроле коришћења
земљишта, спровођење мера заштите у заштићеним подручјима у обухвату
плана
Заштита културног предела
Установљавање културног предела
Годишњи извештај о оствањивању РПП АПВ
‒ Низак
‒ Средњи
‒ Висок
‒ Ex-ante евалуација,
‒ Оn-going евалуација,
‒ Interim евалуација,
‒ Mid-term евалуација
‒ Ex-post евалуација.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора
Панчево-Вршац-Румуниија
Смањење субрегионалних разлика у економском и социјалном погледу, развојем
подручја обухваћеног Просторним планом, а посебно развојем мреже коридора
саобраћајне инфраструктуре;
Утврђивање планских решења којима се резервише простор за инфраструктурни
коридор, утврђује посебан режим заштите коридора и контактних подручја,
обезбеђују услови за укрштања и пролазе итд.,
Анализа постојећег стања обухваћеног подручја и утврђивање циљева, планска
решења развоја подручја, правила уређења и грађења, имплементација плана
Скупштина АПВ
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, Републичка агенција за просторно планирање и ЈП Завод за урбанизам
Војводине
општине Панчево, Вршац и др.

Активности на пројекту

Израда концепта и нацрта плана, стручна контрола, јавни увид у складу са
Законом о планирању и изградњи

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

2015-2017.

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта
Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Износ средстава: 15.000.000,00 динара
Извор средстава: Буџет АПВ
Извесност добијања средстава
Повећање степена уређености и контроле коришћења земљишта, спровођење
мера заштите у заштићеним подручјима у обухвату плана
Планирање и изградња саобраћајне инфраструктуре ради повећања степена
приступачности и доступности региона

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Процена ризика

Евалуација

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Низак
Средњи
Висок
Ex-ante евалуација,
Оn-going евалуација,
Interim евалуација,
Mid-term евалуација
Ex-post евалуација.

403

Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
Годишњи извештај о остваривању РПП АПВ
Програм мера и активности за спровођење ППРС на територији АПВ

Циљ пројекта
Кратак опис пројекта
Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Имплементација ППРС у АПВ
Скупштина АПВ
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
и ЈП Завод за урбанизам Војводине
територија АПВ

Активности на пројекту

Обрада података о реализацији планираних активности

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

2014-2020.

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Износ средстава: 2014: 2.500.000,00 динара 2015-2020: 20.000.000,00 динара
Извор средстава: Буџет АПВ
Извесност добијања средстава

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Процена ризика

Евалуација

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Низак
Средњи
Висок
Ex-ante евалуација,
Оn-going евалуација,
Interim евалуација,
Mid-term евалуација
Ex-post евалуација.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика

Евалуација

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
Увођење система менаџмент квалитета у општинске управе
Стварање оквира за унапређење управљачких функција и организације
општинске управе као и подизање квалитета општинских услуга
Стандарди представљају унифициране процедуре које се спроводе у
општинској управи, опис тачног редоследа активности у спровођењу поступака
и појединачни опис сваке активности. Квалитетна припрема је један од
најзначајнијих корака у процесу сертификације која је, поред спремности
општинског руководства да се посвети процесу сертификације, кључни
предуслов за испиуњавање стандарда у што краћем року.
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,
РРА
Локалне самоуправе у Бачком региону, Регионалне развојне агенције
Бачка: Jужнoбaчки, Севернобачки и Западнобачки округ;

Идентификација главних процеса
Оспособљавање и обука запослених
Снимање и анализа постојећег стања
Припрема документације
Обука запослених
Предсертификациони аудит
Сертификација
Постсертификациона фаза
12 месеци
Износ средстава
1.000.000,00 РСД
Извор средстава:
Покрајински, национални, ЕУ
Извесност добијања средстава
У складу са расписаним конкурсима.
Идентификовани главни процеси
Оспособљени и обучени запослени
Израђена анализа постојећег стања
Припремљена документација
Обучени запослени
Предсертификациони аудит спроведен
Сертификација-спроведена
Постсертификациона фаза спроведена
4.
Број оспособљених и обучених запослених
5.
Аналаиза постојећег стања утврђена (да, не)
6.
Предсертификациони аудит спроведен (да, не)
3.
Степен задовољства корисника/клијената услугом
4.
Степен интересовања инвеститора за улагање у општину
Наративни и финансијски извештај по завршетку пројекта (након 12 месеци).

2. Обезбеђивање финансијских средстава (високи);
3. Промене политичке воље за реализацију пројекта (мали);

Према фазама у процесу реализације пројекта:
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‒ Пре почетка (ex aнтe),
‒ По завршетку (ex пoст,).
Евалуација ће обухватити: евалуацију учесника, самог процеса спровођења
пројекта, евалуацију садржаја пројекта, као и постигнутих резултата и ефеката.

Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта
Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран
Активности на пројекту

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)
Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.2 Афирмација стратешког планирања развоја
Израда Оперативног програма за Бачку
Израда оперативних планова развоја региона Бачка
Оперативни програм представља преглед конкретних активности и пројеката са
финансијском конструкцијом за њихово спровођење. Заснован на хијерахијски
вишим, регионалним и националним стратешким документима, усклађеним са
европским развојним документима, Оперативни програм ће се усмерити на
реализацију политика развоја, а посебно на иновације и економију засновану на
знању, заштиту животне средине и превенцију ризика, доступност урбаним
услугама од јавног интереса, унапређењу услова запошљавања и мере
социјалне инклузије.
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,
НАРР, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе
Регионална развојна агенција Бачка
Бачка: Jужнoбaчки, Севернобачки и Западнобачки округ;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
12 месеци

Дефинисање методологије за израду ОП
Израда ситуационе анализе за регион
SWOT анализа
Дефинисање приоритета, мера, активности у оквиру ОП
Израда АП развоја
Мониторинг и извештавање

Износ средстава 2.000.000,00 РСД
Извор средстава:
Покрајински, национални, ЕУ

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата

Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика
Евалуација

Извесност добијања средстава
У складу са расписаним конкурсима.
Израђен и усвојен Оперативни програм за регион Бачка
3. Израђен и усвојен Оператривни програм за Бачки регион (да, не)
4. Број пројектних предлога утврђених Оперативним програмом
5. Број учесника на изради Оперативног програма за Бачки регион
1. Број одобрених пројеката дефинисаних у ОП
2. Број реализованих пројеката дефинисаних у ОП
Наративни и фнансијски извештај извештај по завршетку пројекта (након 12
месеци).
1. Обезбеђивање финансијских средстава (средњи);
2. Промене политичке воље за реализацију пројекта (мали);
Према фазама у процесу реализације пројекта:
‒ Пре почетка (ex aнтe),
‒ По завршетку (ex пoст,).
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Евалуација ће обухватити: евалуацију процеса спровођења пројекта, евалуацију
садржаја пројекта, као и постигнутих резултата и ефеката.
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Мера 4.3. Ефикасније коришћење постојећих ресурса у циљу равномерног регионалног развоја
Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта

Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм
бити имплементиран

Активности на пројекту

Трајање пројекта
(према фазама, у месецима)

Финансијски план за
реализацију програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта

Индикатори резултата

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.3. Ефикасније коришћење постојећих ресурса у циљу равномерног
регионалног развоја
Анализа конкурентских предности локалних заједница
Програм анализе конкурентских предности на локалном нивоу има за циљ да
побољша територијални економски развој локалних самоуправа путем увођења
методологије за процену конкурентских предности у индустријским секторима.
Поред тога, локалне самоуправе и институције за регионални развој могу да
добију бољи увид у своје јединствене предности и подигну свест о развијању
својих специфичних предности (која ће се огледати у подршци пословању малих
и средњих предузећа и подршци образовању).
Током трајања програма радиће се на развоју адекватне методологије (у
зависности од локалних конкурентских предности) у циљу јачања успешних
локалних модела пословања малих и средњих предузећа и образовања. Кроз
примену специфичног модела који потенцира тзв. факторе понуде локалних
заједница, учесници програма могу да унапреде своје вештине и да боље
управљају својим локалним потенцијалима.
Није наведено
Универзитет у Новом Саду (Центар за финансијски инжењеринг), Регионална
развојна агенција Бачка
АП Војводина
Истраживање о постојећим (европским) методологијама
Формирање тачне методологије
Одлучивање о скупу потребних података
Прикупљање података
Анализа података и филтрирање
Поређење са постојећим стратегијама
Презентација резултата
Израда смерница за будуће кориснике
Истраживање о постојећим (европским) методологијама
Формирање тачне методологије
Одлучивање о скупу потребних података
Прикупљање података
Анализа података и филтрирање
Поређење са постојећим стратегијама
Презентација резултата
Израда смерница за будуће кориснике

2 месеца
2 месеца
1 месец
6 месеци
5 месеци
4 месеца
2 месеца
2 месеца

Износ средстава
19.380.000,00 РСД
Извор средстава
80% ЕУ фондови, 20% фондови АП Војводине
Извесност добијања средстава
У складу са доступним конкурсима
Размена знања и искуства у циљу добијања прецизних и релевантних
информација о томе како скенирати локалне конкурентске предности. Програм
доприноси стварању концепта пословних вредности које проистичу од
конкурентских предности које имају дугорочан позитиван утицај на привреду
региона и фокусиран стратешки развој конкурентских сектора.
Како је сваки сектор индустрије одређен најважнијим елементима на страни
фактора понуде који додају вредност продуктивности, предлажу се следећи
фактори:
• трошкови рада,
• расположивост радне снаге,
• доступност сировина,
• постојање производних инфраструктура, и
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Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта
Процена ризика

Евалуација

• доступност капитала.
Управо анализа ових фактора представља мерљиву компоненту остварених
резултата програма, пошто они помажу при анализирању конкурентских
предности.
Помажу јачању концепта специјализације региона као једног од приоритета ЕУ.
Реализацију програма пратиће редовно наративно и финансијско извештавање.
Временске одреднице извештавања су средина програма и крај програма.
Највећи ризик односи се на немогућност прикупљања тачних података од стране
локалних заједница о њиховим вредностима за споменуте факторе понуде.
Начин за умањење ризика огледа се у одржавању централизованог тренинга за
надлежне особе из локалних заједница о ефикасним моделима приказивања
података.
Редовна евалуација остварених резултата спроводиће се током трајања
програма, док ће након програма бити спроведена анализа успешности примене
методологије у локалним заједницама.
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Приоритет
Мера
Назив програма/пројекта
Циљ пројекта

Кратак опис пројекта

Надлежности
Носиоци пројекта
Географска подручја (окрузи и
општине) у којима ће програм бити
имплементиран

IV - РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.3. Ефикасније коришћење постојећих ресурса у циљу равномерног
регионалног развоја
Програм доделе бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за
финансије за учешће у суфинасирању пројекта, који се финансирају из
фондова Европске уније
Подстицање друштвено-економског развоја и унапређење административних
капацитета на територији АП Војводине
Будући да фондови Европске уније имају за циљ унапређење
административних капацитета, усвајање правних тековина Европске уније и
подстицање друштвено-економског развоја, а да корисници морају да
обезбеде делимично суфинансирање, сматрамо да треба обезбедити
финансијску подршку из буџета АП Војводине корисницима средстава
фондова Европске уније. Финансијска подршка односи се на све пројекте од
општег, односно јавног интереса, а потенцијални корисници су јавна
предузећа и оранизације са седиштем на територији Покрајине, а која нису
индиректни корисници буџета Републике Србије и буџета локалних власти,
затим јединице локалне самоуправе са територије Покрајине и њихови
индиректни корисници и индиректни корисници буџета Републике Србије са
територије АП Војводине, као и корисници над којима Република Србија,
односно локална власт има директну или индиректну контролу над више од
50% капитала или 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у
којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у
претходној пословној години, као и јавне агенције и организације на које се
примењују прописи о јавним агенцијама, са седиштем на територији АП
Војводине. Средства се додељују потенциојалним корисницима на основу
закљученог уговора са Европском унијом, било да су носиоци или партнери
на пројекту.
Одредба члана 49. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
("Сл. лист АП Војводине", број 40/2012 - пречишћен текст)
Покрајински секретаријат за финансије
Територија Аутономне Покрајине Војводине

Активности на пројекту

Расписивање конкурса, пријем конкурсне документације, одлуке о додели
средстава, потписивање уговора са корисницима и пренос средстава,
праћење, извештавање и евалуација.

Трајање пројекта (према фазама, у
месецима)

48 месеци

Финансијски план за реализацију
програма/пројекта

Очекивани резултати
програма/пројекта
Индикатори резултата
Индикатори ефеката
Начин извештавања
Писани документ о реализацији
пројекта

Предвиђено је да се у наредне три године, сваке године из буџета АП
Војводине, финансијским планом Покрајинског секретаријата за финасије на
функционалној класификацији 474 - Вишенаменски развојни пројекти,
обезбеди око 200.000.000,00 динара за потребе бесповратне финансијске
подршке, за учешће у суфинаснирању пројеката финаснираних из фондова
Европске уније.
Већи прилив средстава из фондова Евртопске уније, а тиме и бржи
друштвено-економски и социјални развој АП Војводине и Републике Србије
Између 70 и 100 пројеката годишње подржаних од стране Покрајинског
секретаријата доделом бесповратних средстава за учешће у суфинасирању на
основу закључених уговора са Европском комисијом
Повећани апсорпциони капацитети корисника чији су пројекти
суфинансирани из фондоваЕвропске уније
Финансијски и наративни извештаваји према Уговору и динамици пројекта годишњи
Годишњи извештаји о наменској реализацији и резултатима програма
финансијке подршке
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Процена ризика

Евалуација

Ризик минималан обзиром да су корисници доставили одговарајуће
инструменте обезбеђења за наменско трошење средстава
Пре доделе средстава евалуација учесника везано за битне елементе
конкурса, евалуација процеса спровођења пројекта и редовног достављања
финансијских и наративних годишњих извештаја, евалуација постигнутих
резултата и одрживости путем финалних извештаја у наредних пет година по
завршетку пројекта.
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