Инфпрмација п спрпведеним активнпстима на припреми Акципнпг плана за реализацију
припритета из Прпграма развпја АП Впјвпдине 2014-2020
Ппкрајински секретаријат за међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу кппрдинирап је
активнпсти на припреми Акципнпг плана за реализацију припритета из Прпграма развпја АП
Впјвпдине 2014-2020. Прпграм развпја Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за перипд 2014–2020.
представља развпјни дпкумент АП Впјвпдине у пбласти регипналнпг развпја, кпји на целпвит
нашин дефинище припритете АП Впјвпдине у наредних седам гпдина. На пснпву дефинисаних
припритета и мера у пквиру Прпграма развпја, ппкрајински секретаријати Владе АП Впјвпдине,
регипналне развпјне агенције Срем, Банат и Башка, кап и релевантне институције Владе АП
Впјвпдине, предлпжиле су прпјекте кпји су садржани у Акционом плану за реализацију
приоритета из Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године. Акципни план пбухвата
перипд пд 2014-2017 гпдине.
На пснпву Одлуке п спрпвпђеоу јавне расправе п Нацрту Прпграма развпја АП Впјвпдине
2014‒2020. гпдине са Акципним планпм за спрпвпђеое припритета Прпграма развпја АП
Впјвпдине 2014‒2020. гпдине, Ппкрајински секретаријат за међурегипналну сарадоу и лпкалну
сампуправу је прганизпвап јавне расправе п тексту Нацрта у перипду пд 20.децембра 2013 дп 30.
јануара 2014, у Спмбпру, Субптици, Паншеву, Сремскпј Митрпвици, Кикинди, Зреоанину и у
Нпвпм Саду, а текст је пбјављиваоен на интернет презентацији Секретаријата. Ушесници у јавнпј
расправи су били представници ппкрајинских пргана, јавних служби, лпкалних сампуправа,
привредни субјекти, удружеоа ппслпдаваца, струшна јавнпст, прганизације цивилнпг друщтва и
заинтереспвани грађани.
Накпн пдржаних јавних расправа у јединицама лпкалних сампуправа пдржани су кпнсултативни
састанци са представницима ппкрајинских секретаријата Управе за заједнишке ппслпве
ппкрајинских пргана, Фпнда „Еврппски ппслпви“ и Агенције за регипнални развпј АП Впјвпдине,.
Одржанп је укупнп 8 састанка: у перипду фебруар-март 2014. Састанцима су присуствпвали
представници следећих ппкрајинских секретаријата: Ппкрајинскпг секретаријата за
међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу, Ппкрајинскпг секретаријата за пбразпваое,
управу и наципналне заједнице, Ппкрајинскпг секретаријата за културу и јавнп инфпрмисаое,
Ппкрајинскпг секретаријата за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију, Ппкрајинскпг
секретаријата за сппрт и пмладину, Ппкрајинскпг секретаријата за финансије, Ппкрајинскпг
секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине, Ппкрајинскпг секретаријата
за науку и технплпщки развпј и Ппкрајинскпг секретаријата за енергетику и минералне сирпвине.
Разматрана су питаоа везана за бучете прпјеката, перипд за кпји се ради акципни план,
пбједиоаваое прпјеката у прпграме, усклађиваое предлпжених прпјеката и пствариваое
сарадое секретаријата у спрпвпђеоу заједнишких прпјеката, дпдаваое или преименпваое мера
дефинисаних Прпгрампм развпја.
Предлпзи, сугестије и активнпсти настале кап резултат кпнсултативних састанака:
 Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине је
дпставип предлпге прпјеката и сугестије су у писанпј фпрми. Кпнстатпванп је да ће
представници Агенције за регипнални развпј АП Впјвпдине у сарадои са експертпм из
пбласти екплпгије дпгпвприти рпк дп кпг измене и дппуне мпгу бити унете у Нацрт
прпграма развпја АП Впјвпдине 2014-2020 са акципним планпм за спрпвпђеое припритета
прпграма развпја АП Впјвпдине 2014-2020. Предлпжен датум је 20.02.2014. гпдине. 21.
Фебруара 2014 Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне
средине је у писанпј фпрми дап предлпг да се мера 2.8 Управљаое птпадпм из Нацрта
Прпграма Развпја АП Впјвпдине 2014-2020, преименује у Мера 2.8. Унапређеое и









управљаое живптнпм срединпм, какп би се ппкриле све активнпсти предвиђене
ппјединашним прпјектима кпје је пвај прган предлпжип за Акципни план за реализацију
припритета Прпграма развпја АП Впјвпдине 2014-2020. гпд. и у вези тпга предлажип
дппуну у делу Опис мере и пправданпст, Индикативне активнпсти и Индикатпри резултата.
Ппкрајински секретаријат за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију је предлпге
прпјеката и сугестије су дпставип у писанпј фпрми.
Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, управу и наципналне заједнице је дпставип нпве
предлпге прпјеката и ппстављенп је питаое мпгућнпсти пбједиоаваоа нпвих предлпга
прпјеката кап и мпгућнпсти да се Стратегија Е – управе ппкрајинских пргана уврсти у Нацрт
прпграма развпја АП Впјвпдине 2014-2020 са акципним планпм за спрпвпђеое припритета
Прпграма развпја АП Впјвпдине 2014-2020. Ппкрајински секретаријат је дап предлпг да се
мера 1.3 Мера преименује у Унапређеое заппщљивпсти раднпг кпнтигената крпз
унапређеое струшнпсти мпдернизацијпм система пбразпваоа и пбуке, какп би у пквиру те
мере мпгли бити предлпжени прпјекти кпји псим средоег струшнпг пбразпваоа истишу
уппщте знашај пбразпваоа за бржи развпј АП Впјвпдине.
У пквиру Акципнпг план са предлпгпм прпјеката за реализацију припритета из Прпграма
Развпја АП Впјвпдине 2014-2020 су предлпжени прпјекти/прпграми за перипд 2014-2017
Ппкрајински секретаријат за финансије је инсистирап да се за сваки предлпг прпјекта да
прпјекција пптребних финансијских средстава из бучета АП Впјвпдине за перипд
реализације. Средства пптребна за реализацију прпјеката се изравају у динарима. У складу
са тим је направена табела у кпјпј су раздвпјена пптребна средства за реализацију прпјекта
из бучета АП Впјвпдине пд недпстајућих средстава и средстава из псталих извпра
финансираоа
Прпјекти предлпжени пд стране фпндпва кпји су финансијска ппдрщка за реализацију
припритета ппкрајинских секретаријата би требали да буду у саставу прпграма/прпјеката
секретаријата надлежних за ту пбласт, кпји ће бити задужени за извещтаваое.Прпјекти
предлпжени пд стране лпкалних сампуправа или других заинтереспваних страна, а кпји су
у складу са пплитикпм Владе АП Впјвпдине су такпђе уврщтени у прпграме секретаријата.

Мищљеоа, предлпзи и сугестије ппкрајинских секретаријата су прихваћена и интегрисана у Нацрт
Прпграма развпја АП Впјвпдине 2014. - 2020. гпдине са Акципним планпм за спрпвпђеое
припритета Прпграма развпја АП Впјвпдине 2014. - 2020. гпдине. Уврщтени су и предлпзи
Ппкрајинскпг секретаријата за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва кпји су
дпстављени дп 19. марта 2014, а предлпзи дпстављени накпн тпг датума нису разматрани и нису
уврщтени у Нацрт Прпграма развпја АП Впјвпдине 2014. - 2020. гпдине са Акципним планпм за
спрпвпђеое припритета Прпграма развпја АП Впјвпдине 2014. - 2020. гпдине. Примедба
Ппкрајинскпг секретаријата за финансије дпстављена у тпку кпнсултација, кпја се пднпси на
перипд трајаоа прпграма је интегрисана у текст дпкумента. Ппкрајинскпг секретаријата за
финансије дпстављене 21. марта нису разматране и интегрисане у текст дпкумента. Примедба
Ппкрајинскпг секретаријата за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп кпја се пднпси на Меру
3.4. на кредитну ппдрщку пд стране Ппкрајинскпг фпнда за развпј ппљппривреде и Развпјнпг
фпнда АП Впјвпдине би мпгла бити прихваћена и интегрисана у текст, али какп је мищљеое
дпстављенп тек 21. марта 2014 није интегрисанп у текст Нацрта. Примедбе Дп 21.марта 2014
мищљеоe ниje дпставиo Ппкрајински секретаријат за науку и технплпщки развпј.
Слабпсти упшене тпкпм кпнсултативних састанака и предлпзи за превазилажеое истих:








Ппкрајински секретаријати нису били укљушени пд ппшетка у прпцес припреме Прпграма
развпја, щтп је касније представљалп тещкпћу приликпм предлагаоа мера и прпјеката
Није пстварен перспнални кпнтинуитет представника секретаријата тпкпм прпцеса израде
Акципнпг плана
Не ппстпји пракса међусектпрске сарадое између секретаријата, шиме се птежава прпцес
креираоа Акципнпг плана
Заппслени у секретаријатима немају искуства у предлагаоу прпјеката средоег и дугпг рпка
и планираоу пптребних финансијских средстава
У перипду кпји је текап у припреми Акципнпг плана, секретаријати су у некпликп наврата
били супшени са кратким рпкпвима кпји су им предпшени за предлагаое прпјеката и
измену истих
За ппједине прпјекте из пбласти пбразпваоа, защтите живптне средине и за већ урађене
или планиране акципне планпве не ппстпје ппдаци, мере и индикатпри у пквиру Прпграма
развпја

На пснпву упшених слабпсти предлпженп је да се:





Фпрмира Кппрдинаципнп телп за праћеое и извещтаваое п реализацији Акципнпг плана
и да се пвп телп званишнп кпнституище пдлукпм Владе АП Впјвпдине
Дефинище гпдищои план пбуке за акципнп планираое и прпграмскп бучетираое.
Прпграм би требалп да припреми Ппкрајински секретаријат за међурегипналну сарадоу и
лпкалну сампуправу у сарадои са Службпм за управљаое људским ресурсима и
Ппкрајинским секретаријатпм за финансије
Приликпм припреме прпграма, стратегија и акципних планпва да се ппщтују принципи и
метпдплпгија кпја се заснива на кпнсултативнпм прпцесу и правпвременпм укљушиваоу
кљушних заинтереспваних страна

