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З А П И С Н И К   
 

са XIII седнице Координационог тела за реализацију Програма развоја АП Војводине,  одржане 
18.маја 2016. године са почетком у 13.00 часова у Плавом салону зграде Покрајинске владе. 
  Седницом Координационог тела председавала је Весна Пиперски-Туцаков, заменик 
председника Координационог тела. 
  Седници су присуствовали: Весна Пиперски-Туцаков, Мерлида Константиновић, др 
Мирјана Крањац, мр Татјана Ђурић, Јанош Чикош, Клара Балог-Арањош,заменик Шљиванац 
Недељка,  Миодраг Жакић, заменик Зденке Радаков,  Дијана Бенка Росић, Горан Костић и др 
Милан Парошки. 
  Седници Координационог тела нису присуствовали: Бранислав Бугарски, председник 
Координационог тела, Биљана Јурибашић, из Покрајинског секретаријата за науку и технолошки 
развој, Душица Јурибашић из Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, 
Наташа Адеми, из Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство,  
Данијела Станковић- Баричек, из Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију и Бела Бодроги из Управе за капитална улагања АП Војводине. 
   
  Остали присутни: Бранка Чорлија из Службе за реализацију програма развоја АП 
Војводине, која води записник. 
 
За ову седницу предложен је следећи  

Д Н Е В Н И   Р Е Д   

1. Усвајање Записника са ХII седнице Координационог тела за реализацију Програма развоја АП 

Војводине одржане  07.априла 2016. године;  

2. Разматрање предлога  Извештаја о реализацији пројеката из  Акционог плана Програма 

развоја АП Војводине 2014-2020. године, у 2014. и 2015. години; 

(Известилац по овој тачки: Весна Пиперски-Туцаков, заменик председника 

Координационог тела и Представник Агенције за регионални развој АП Војводине) 

3. Информација о изради и ажурирању web презентације  Програма развоја  АП Војводине      

2014-2020. године; 

(Известилац по овој тачки: Представник Радне групе за израду web презентације 

Програма развоја  АП Војводине 2014-2020. године; 

4. Разно 

Овако предложен дневни ред  једногласно је усвојен. 
 



 
 

ТАЧКА 1. 

У вези ове тачке дневног реда Весна Пиперски-Туцаков је истакла да су сви добили Записник са 
ХII седнице Координационог тела и питала присутне да ли имају примедби на исти. Како 
дискусије није било, једногласно је донет   

ЗАКЉУЧАК 

Усваја се Записник са ХII седнице Координационог тела за реализацију Програма развоја АП 

Војводине одржане 07. априла 2016. године, без примедби. 

ТАЧКА 2.   

У оквиру ове тачке дневног реда, Весна Пиперси –Туцаков дала је реч Горану Костићу из 
Агенције за регионални развој АП Војводине, који је у уводном излагању указао да je примедбе 
које су покрајински секретаријати дали на  Извештај о реализацији пројеката из Акционог плана 
Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године, за 2014. и 2015. годину унео у поменути 
извештај, изузев примедби које је дала Управа за капитална улагања АП Војводине, а која се 
односе на податке за  пројекте Фонда за капитална улагања који су приказани у табеларном 
прегледу Коригована финална табела пројеката из Акционог плана за 2015. годину по мерама, 
као ни са деловима наративних извештаја који се односе на пројекте поменутог Фонда. 
Дијана Бенка Росић, предлаже да Горан Костић још једном обави разговор са Управом за 
Капитална улагања како би се разјасниле  њихове примедбе на извештај. 
Весна Пиперски –Туцаков је изнела који покрајински секретаријати нису доставили сагласност на 
поменути Извештај, а то су Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Управа 
за заједничке послове покрајинских органа и Служба за реализацију програма развоја АП 
Војводине. Предлаже да Служба за реализацију програма развоја контактира поменуте органе 
ради прибављања сагласности,  сачини и достави допис Покрајинској влади ради разматрања    
Извештаја о реализацији пројеката из Акционог плана Програма развоја АП Војводине            
2014-2020. године, у 2014. и 2015. години, са предлогом закључка.  
 
Након дискусије донети су  

 
ЗАКЉУЧЦИ 

 
1. Усваја се Извештај о реализацији пројеката из Акционог плана Програма развоја АП Војводине 
2014-2020. године, у 2014. и 2015. години, који је сачинила Агенција за регионални развој 
Аутономне покрајине Војводине.  
 
2. Извештај о реализацији пројеката из Акционог плана Програма развоја АП Војводине          
2014-2020. године, у 2014. и 2015. години, са сагласностима покрајинских органа на поменути 
извештај, доставити Покрајинској влади ради разматрања и усвајања на наредној седници.  
 
3.  Задужује се Служба за реализацију програма развоја АП Војводине да поменути Извештај са 
сагласностима покрајинских органа на исти, дописом и предлогом закључка достави Бироу за 
припрему седница Покрајинске владе. 
 
         

ТАЧКА 3. 
 

У оквиру ове тачке дневног реда уводно излагање дао је др Милан Парошки који је информисао  
присутне са предузетим активностима Радне групе на изради и ажурирању web презентације 



 
 

Програма развоја  АП Војводине 2014-2020. године, садржајем Информације и предлогом 
закључака Покрајинске владе.  
 
Након дискусије, донети су  

ЗАКЉУЧЦИ 
 

1. Усваја се Информација о успостављању web-сајта Програма развоја АП Војводине             
2014.-2020. године са Акционим планом programrazvoja.vojvodina.gov.rs, у предложеном 
тексту. 
 

2. Информацију о успостављању web сајта Програма развоја АП Војводине 2014-2020.године са 

Акционим планом programrazvoja.vojvodina.gov.rs и предлогом закључака достави 

Покрајинској влади на разматрање и усвајање. 

3. Задужује се Служба за реализацију програма развоја АП Војводине да Информацију о 
успостављању web сајта Програма развоја АП Војводине 2014-2020.године са Акционим 
планом, и предлогом закључака Покрајинске владе, достави Бироу за припрему седница 
Покрајинске владе. 

 
ТАЧКА 4. 

 
  

Како у оквиру тачке 4. Разно, није било питања, седница Координационог  тела завршена је у 
14.00 часова.                                                                                                        

                
 
 
 
                                                                                                             ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 
        Записник сачинила                                                                        КООРДИНАЦИОГ ТЕЛА 
        Бранка Чорлија                                                                                            Весна Пиперски-Туцаков  

http://programrazvoja.vojvodina.gov.rs/
http://programrazvoja.vojvodina.gov.rs/

