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УВОД 

 

Извештај о раду је први извештај који Координационо тело за реализацију 

Програма развоја АП Војводине (у даљем тексту Координационо тело) подноси 

Покрајинској влади. Извештај садржи податке о активностима Координационог 

тела за период јул 2014 – јун 2015 и постигнутим резултатима као и препоруке за 

унапређење рада на праћењу и координацији спровођења Програма развоја АП 

Војводине.  

На основу члана 34. алинеја 2, а у вези члана 27.алинеја 7 и 10 Статута 

Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ, број 17/09), Скупштина 

Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној дана 04.априла 2014. 

године, је донела ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ О ПРОГРАМУ РАЗВОЈА АП 

ВОЈВОДИНЕ 2014- 2020. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРИОРИТЕТА ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2014-2020. ГОДИНЕ која је 

објављена у „Службеном листу АП Војводине“, број: 13/2014,од 04.04.2014. 

године.  

На основу члана 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади 

Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ«, број 4/2010), члана 21. 

Пословника Владе АП Војводине ( Службени лист АПВ број 22/2010), а у вези са  

Покрајинском скупштинском Одлуком о Програму развоја АП Војводине 2014- 

2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја 

АП Војводине 2014-2020. године Покрајинска влада на седници одржаној дана   

03. јула 2014. године, је донела ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ 

ТЕЛА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ која је објављена у 

„Сл. листу АП Војводине“, број: 27/2014. 

Задатак Координационог тела је да:  

 Координира и прати рад покрајинских секретаријата и осталих учесника у  

реализацији Програма развоја АП Војводине 2014 - 2020.године са 

Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП 

Војводине 2014- 2020.године,  

 Разматра и предлаже Покрајинској влади критеријуме за рангирање 

пројеката из Акционог плана ради утврђивања приоритета реализације, 

 Даје смернице и упутсtва за израду књиге пројеката из Акционог плана са 

свим потребним детаљима о сваком пројекту укључујући динамички план 

реализације, финансирање пројекта, носиоца пројекта, округ и општину 

реализације,  

 Разматра анализу пројеката из акционог плана (редовна активност 

секретаријата или нови пројекат, статус пројекта, статус пројектне 

документације, статус осталих правно-техничких услова, статус јавне 

набавке, финансирање пројекта), 



 Утврђује Предлог Листе приоритетних пројеката и упућује га Покрајинској 

Влади на разматрање,  

 Утврђује Предлог динамичког Акционог плана по годинама и упућује га 

Покрајинској Влади на усвајање, као и његове измене, 

 Извештава два пута годишње Покрајинску Владу о реализацији Програма 

развоја АП Војводине од 2014-2020 године. 

 Има право и обавезу иницирања и предлагања одлука Покрајинској влади, 

везаних за реализацију Програма развоја АП Војводине од 2014- 2020. 

године. 

 

АКТИВНОСТИ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА У ПЕРИОДУ ЈУЛ 2014 – ЈУЛ 2015 

 

Координационо тело донело је свој Програм рада за период јул-децембар 2014. 

године и Програм рада за 2015. годину. 

У периоду јул 2014. – јун 2015. године, Координационо тело одржало је седам 

седница и то пет у периоду јул-децембар 2014. године и две у периоду јануар – 

јун. У оквиру разматраних тачака дневног реда посебна пажња посвећена је:  

 Извештају о реализацији пројеката из Акционог плана Програма развоја АП 

Војводине 2014-2020. године, у 2014. години;  

 Процесу програмског буџетирања пројеката из Акционог плана за 

реализацију приоритета програма развоја АП Војводине 2014-2020. године, 

за 2015. годину; 

 Aпликацији MY PROJECT – упознавању са апликацијом за управљање 

пројектима.  

 
На основу закључка 2. тачке 4. са шесте седнице Координационог тела за 

реализацију Програма развоја АП Војводине, која је одржана дана 18.03.2015. 

године, Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, 

упутила је дана 19. и 20. марта 2015. године свим покрајинским секретаријатима, 

управама и службама захтев за попуну и достављање табеле Извештаја о 

реализацији пројеката из Акционог плана Програма развоја АП Војводине 2014-

2020. године, у 2014. години. 

Представници Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и 

локалну самоуправу и Службе за реализацију програма развоја Аутономне 

покрајине Војводине, у циљу једнообразног попуњавања Табеле, одржали су 

више састанака са представницима покрајинских секретаријата задуженим за 

праћење реализације пројеката из Акционог плана Програма развоја АП 

Војводине 2014-2020. године. 



Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, 
сачинила је Табеларни преглед  Извештаја о реализацији пројеката из Акционог 

плана Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године, у 2014. години, на 
основу података добијених од покрајинских секретаријата надлежних за 
реализацију пројеката. 

 
Табеларни преглед  Извештаја о реализацији пројеката из Акционог плана 

Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године, у 2014. години упућен је 

Агенцији за регионални развој АП Војводине ради сачињавања Извештаја о 

реализацији пројеката из Акционог плана Програма развоја АП Војводине 2014-

2020. године, у 2014. години и достављања истог Покрајинској влади на 

разматрање. 

На седници Координационог тела од 18.3.2015. године, разматран је значај 

активног учешћа чланова Координационог тела у његовом раду, а констатовано је 

и да неки чланови не присуствују седницама, као и да у Координационом телу 

нема предсатавника Управе за капиталнa улагања Аутономне покрајине 

Војводине и  Управе за заједничке послове покрајинских органа, па је сходно 

наведеном закључено да се упути допис свим покрајинским секретаријатима ради 

евентуалне замене члана или заменика члана, као и да Управа за капиталнa 

улагања Аутономне покрајине Војводине и  Управа за заједничке послове 

покрајинских органа предложе своје чланове и заменике чланова, како би се 

припремиле измене Одлуке о образовању Координационог тела за реализацију  

програма развоја АП Војводине. Сходно добијеним предлозима од покрајинских 

секретаријата и Управа, сачињен је предлог Одлуке о изменама одлуке о 

образовању Координационог тела за реализацију програма развоја АП Војводине. 

Покрајинска влада на седници одржаној дана 30. априла 2015. године, донела је 

Одлуку о измени одлуке о образовању координационог тела за реализацију 

програма развоја АП Војводине, која је објављена у  „Сл. листу АП Војводине”, 

број: 20/2015. 

У оквиру планираних активности Координационог тела а у организацији 

Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 

организована је и реализована дводневна обука,  на Палићу 28-29.05.2015. 

године, чланова  Координационог тела  задужених за праћење спровођења  

Акционог плана Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године, на тему: 

„Спровођење, мониторинг, евалуација и извештавање у процесу стратешког 

планирања”. По реализованој обуци, извођач обуке доставио је Извештај о 

реализованој обуци као и препоруке за наредне кораке у спровођењу Програма 

развоја АП Војводине. 

Такође су чланови Координационог тела 15. јуна 2015. године, 

присуствовали Панел дискусији ИЗАЗОВИ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА ЛОКАЛНИХ 

САМОУПРАВА, у оквиру које је одржана презентација кључних резултата Пројекта 

„Евалуација и мониторинг планиране буџетске потрошње на програмској основи 

за јединице локалне самоуправе са територије АП Војводина за 2015. годину”, 

који је суфинансирао Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и 

локалну самоуправу. 



Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну 

самоуправу је у оквиру свог програма рада и програмског буџета планирао 

праћење спровођења Програма развоја на локалном нивоу. 

 

ПРЕПОРУКЕ 

 

 Наставити унапређење сарадње свих институција, организација и јединица 
локалне самоуправе на реализацији приоритета из Програма развоја АП 

Војводине 2014-2020; 
 Унапредити комуникацију покрајинских секретаријата, организација и 

институција ради усклађеног представљања резултата постигнутих 

реализацијом пројеката из Акционим планом за реализацију приоритета 
Програма развоја АП Војводине 2014- 2020.године; 

 Потребно је даље развијати заједничко разумевање свих учесника у 
процесу стратешког и акционог планирања, програмског буџетирања, као и 

пројектне терминологије; 
 Неоипходно је дефинисати заједнички оквир за праћење и начин 

реализације процеса праћења и евалуације програма и пројеката; 

 Размотрити могућност увођења система за управљање пројектима и обучити 
све чланове Координационог тела и представнике покрајинских 

секретаријата који раде на припреме и праћења програма и пројеката; 
 Омогућити да апликација која је развијена за програмски буџет у оквиру 

Покрајинског секретаријата за финансије може да даје преглед пројеката 

из Акционог плана који се финансирају или суфинансирају из буџета АП 
Војводине; 


