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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Покрајинском скупштинском Одлуком о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне 
покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине”, бр. 13/2009 и 2/2010) основан је 
Фонд „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Фонд) као 
правни следбеник Канцеларије за европске послове Извршног већа АП Војводине која је 
пословала од 2006. године. Фонд је образован ради праћења, проучавања и 
имплементације европских интеграционих процеса и изградње и јачања 
институционалних капацитета АП Војводине, у циљу бржег укључивања Републике Србије 
у главне европске политичке и економске токове, и остваривања привредне, научне, 
образовне и културне сарадње са европским градовима и регијама и њиховим 
институцијама. 
 
Фонд обавља следеће послове дефинисане Статутом Фонда: 
 

• Координација активности покрајинских институција у процесима европских 
интеграција; 

• Активности везане за коришћење европских структурних развојних фондова, као и 
програма техничке помоћи ЕУ; 

• Координација са активностима Канцеларије за европске интеграције Владе Републике 
Србије; 

• Сарадња са органима локалних самоуправа и другим организацијама, телима и 
установама које се баве питањима европских интеграција; 

• Сарадња са међународним и европским органима и институцијама; 
• Остваривање привредне, научне, образовне и културне сарадње са подунавским 

градовима и регионима; 
• Јачања процеса регионалне сарадње; 
• Израда и објављивање стручних и научних радова у области европских интеграција; 
• Едукација у области европских интеграција; 
• Сарадња са научним институцијама и факултетима у областима које су предмет 

делатности; 
• Промоција заједничких европских вредности и идеја у средствима јавног 

информисања, као и кроз одржавање семинара, округлих столова, трибина и 
предавања; 

• Оснивање стручне библиотеке и документационог центра. 
 
У координацији са Министарством спољних послова Републике Србије у Мисију 
Републике Србије при Европској унији упућени су представници АП Војводине, док је 
Влада АП Војводине донела Одлуку да се у административном центру Европске уније 
промовишу потенцијали АП Војводине, њени привредни, културни, научни, образовни и 
туристички капацитети, у складу са важећим прописима Републике Србије и АП 
Војводине. У том смислу Фонд је задужен за обављање стручних и административно-
техничких послова ради спровођења ове одлуке.  
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Стратешко опредељење Фонда је унапређивање капацитета институција и релевантних 
партнера, у процесу управљања ЕУ пројектима путем коришћења свих расположивих 
могућности које нуде европски програми. 
 
Делокруг рада Фонда обухвата следеће активности: 
 

• Планирање, праћење, усмеравање и унапређивање институционалних и 
организационих капацитета администрације на различитим нивоима државне управе 
у складу са потребама процеса придруживања Европској унији; 

• Сарадња са специјализованим међународним, европским и домаћим институцијама; 
• Промоција АП Војводине у административном центру Европске уније – Бриселу; 
• Израда стручних анализа и студија; 
• Праћење и анализа регионалних интеграционих процеса; 
• Анализа економских ефеката процеса придруживања ЕУ, односно спровођења 

Споразума о стабилизацији и придруживању ЕУ; 
• Послови координације приликом израде пројеката везаних за коришћење европских 

програма и програма техничке помоћи; 
• Праћење и учествовање на стручним скуповима везаним за коришћење ЕУ фондова на 

располагању институцијама са територије Републике Србије;  
• Пружање стручне помоћи заинтересованим институцијама у припреми предлога 

пројеката; 
• Предлагање мера ради што ефикасније реализације програма и пројеката 

финансираних из ЕУ средстава; 
• Праћење реализације програма финансираних из ЕУ средстава. 
 
Дугорочни циљеви Фонда су дефинисани одлукама Владе АП Војводине и базирају се на 
успостављању и јачању регионалне сарадње, као инструмента економске и развојне 
политике, јачању капацитета институција АП Војводине и локалних самоуправа у процесу 
европских интеграција и што ефикаснијем позиционирању и представљању АП Војводине, 
односно Републике Србије у кључним европским центрима, институцијама и 
организацијама, путем промоције привредних, културних, научних, образовних и 
туристичких потенцијала и капацитета АП Војводине. Дугорочни циљеви Фонда су и 
подршка покрајинским институцијама у дефинисању развојних приоритета из европске 
агенде, израда и усавршавање система за информисање о расположивим ЕУ фондовима, 
едукација заинтересованих субјеката у циљу подизања апсорпционих капацитета, стручно 
оспособљавање и усавршавање запослених у Фонду, као и обављање других стручних 
послова за потребе Владе АП Војводине. 
 
Краткорочни циљеви Фонда су како имплементација успешних пројеката и обезбеђивање 
финансијских средстава кроз програме Европске уније доступне институцијама са 
територије АП Војводине и из средстава других развојних фондова, проширивање мреже 
партнерских институција које задовољавају постављене услове за финансирање путем 
ИПА и других програма Европске уније, као и средстава других развојних фондова, тако и 
наставак обилазака локалних самоуправа на територији АП Војводине којима се 
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подржавају локални актери у изради и имплементацији пројеката који се делом 
финансирају из средстава Европске уније. Поменути стратешки приоритети укључују и 
пружање подршке иницијативама и програмима којима се јачају капацитети 
администрације, којима се учвршћује процес регионалне сарадње и подстиче ефикасно 
коришћење средстава из претприступних фондова Европске уније.    

 
 

I. АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ФОНДОВА 
 
 
 
Годишњим планом рада Фонда „Европски послови“АП Војводине (у даљем тексту: Фонд) 
за 2017. годину дефинисан је низ активности које доприносе остварењу циљева 
постављених самим планом: наставак креирања пројектних предлога и конкурисања 
према конкурсима Европске уније у сарадњи са домаћим и регионалним партнерима; 
координација активности покрајинских институција у процесима европских интеграција и 
остваривање сарадње са органима локалних самоуправа и другим организацијама, 
телима и установама које се баве питањима европских интеграција; подизање капацитета 
покрајинске администрације у области европских интеграција; реализација едукативних 
активности, прикупљање, обрада, анализе и представљање информација везаних за ЕУ 
фондове које су релевантни за институције како из јавног, тако и из приватног сектора, 
информисање заинтересованих институција путем састанака координационих група, инфо 
дана, акција попут ФЕП тура и „Отворених врата”, специјализоване интернет странице, 
конференција за штампу и рано идентификовање потенцијалних пројектних идеја путем 
процена пројектних предлога.  
 
 

1. Пројекти 
 
Програмом рада Фонда за 2017. годину, као приоритет у раду утврђено је креирање и 
конкурисање пројектним предлозима на актуелне позиве који се финансирају из фондова 
Европске уније.  
 
 
Пројекти Фонда су груписани у следеће категорије: 
 

• Израђене пројектне апликације  
• Пројекти у евалуацији  
• Пројекти у имплементацији 
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I. Израђене пројектне апликације  
 

 

Ред. 
Бр. 

Назив пројекта Општи циљ Партнери Буџет 
пројекта 

1. Ecofriendly water 
management against 
extreme weather 
conditions 
in the cross-border 
area 

- ECOWAM 

Управљање водама у 
равничарским пределима, 
измуљивање дела реке 
Јегричке и хидробиолошка 
и хемијска испитивања 
квалитета воде и муља. 

ATI-VIZIG, Сегедин 
ЈВП Воде Војводине 
Фонд Европски послови 
АПВ 
 

1.763.797,42 
евра 

2. Kistelek – 
Magyarkanizsa 
complementary 
touristic 
development based 
on natural resources 
as interconnected 
diverse elements of 
the regional touristic 
system - OASIS 

Кампови за младе и 
рестаурација бањског 
комплекса, промоција 
туристичке руте Киштелек-
Кањижа. 

Покрајински секретаријат 
за образовање, прописе, 
управу и националне 
мањине – националне 
заједнице; 

Општина Киштелек, 
Мађарска 

Општина Кањижа; 

Фонд Европски послови 
АПВ 

588.017,84 
евра 

3. Support sport and 
physical activity of 
girls – ActiveGirls 

Повећано учешће 
девојчица основно 
школског узраста у спорту и 
њихова повећана физичка 
активност. 

Покрајински секретаријат 
за спорт и омладину 

Општина Сентеш 

Тиса Сквош клуб, Сегедин 

Фонд Европски послови 
АПВ; 

234.866,05 
евра 

4.  Agriculture 
innovation towards 
growth and 
employment in 
cross-border  region 
- AGRINNO 

Пројекат има за циљ јачање 
иновативног приступа агро-
предузетништва у 
руралном прекограничном 
подручју, увођење нових 
технологија за узгој биљних 
култура. 

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 
водопривреду и 
шумарство 

Институт за ратарство и 
повртарство 

Фонд  Европски послови 
АПВ, 

Csongrád Megye 

325.536,75 
евра 
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Fejlesztéséért Nonprofit Kft 

5. Competitive 
sustainability of 
agricultural SME 
through the 
developement of 
new product with 
added value based 
on alternative plant 
species - 
CORNUCOPIA 

Употреба аутохтоних 
биљних врсти у 
пограничном региону у 
алтернативној примени са 
додатном вредношћу у 
свим сферама друштва и 
привреде. 

National agriculture 
research and innovation 
center – NAIK; 

LAVINA FOUNDATION; 

Пољопривредни факултет 
Нови Сад; 

Фонд Европски послови 
АПВ,  

 

352.798,52 
евра 

6. Empowering 
entrepreneurship of 
vulnerable persons - 
SEHUB 

Адаптација и промоција 
модела социјалног 
предузетништва у 
пограничном региону и 
траснфер искуства. 

Унија послодаваца Нови 
Сад; 

Локална самоуправа 
града Шандорфалва 
(Sandorfalva); 

Фонд Европски послови 
АПВ,  

Друштво тумача и 
преводилаца за знаковни 
језик, Нови Сад 

190.739,55 
евра 

7. Intelligent Platform 
for Big Data 
Processing in 
Industry 
 

Платформа знања за 
обраду великог броја 
података у индустирији и 
индустријским 
постројењима. 

Факултет техничких наука, 
Универзитет Нови Сад; 

Универзитет Кечкемет; 

Фонд Европски послови 
АПВ; 

358.040,04 
евра 

 

8. 

Европа за грађане и 
грађанке, Поглавље 
2 – Демократски 
ангажман и 
грађанско учешће 

 

’’Млади 
регионалци за 
Европу - YoungEU ” 

Повећање подршке и 
постављање кључних 
питања о ЕУ у партнерским 
регионима. Резултат служи 
као основа за спровођење 6 
„Cafe d'Europe“ за младе. 
Иако млади људи треба да 
буду оспособљени да 
изнесу своје мишљење и 
изразе своје жеље и 
сугестије, акција је 
отворена и за остале 

Водећи партнер: Институт 
региона Европе (ИРЕ),  
Аустрија 

ПП2: Универзитет у 
Шопрону, Мађарска  

ПП3: Фонд “Европски 
послови” Аутономне 
покрајине Војводине, 
Србија 

ПП4: Брчко дистрикт, БиХ 

147.500,00 
евра 
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грађане. ПП5: Универзитет Јужне 
Чешке у Чешким 
Будејовицама, Чешка 
Република 

ПП6: Град Крапина, 
Хрватска 

9. Европа за грађане и 
грађанке, Поглавље 
2 – Демократски 
ангажман и 
грађанско учешће 

 

’’Европско село - 
EuVill” 

Ширење информација и 
промовисање вредности 
„Европског села" у 
регионима пројектних 
партнера и стварање мреже 
манифестација „Европско 
село" у будућности. 

Водећи партнер: Град 
Зрењанин, Србија 

ПП2: Нансен дијалог 
центар, Хрватска 

ПП3: Град Требиње, БиХ 

ПП4: Форум млади и 
неформална едукација, 
Црна Гора  

ПП5: Град Бонди, 
Француска   

ПП6: Самоуправа Града 
Морахалом, Мађарска    

ПП7: Општина Арад, 
Румунија     

ПП8: Фонд “Европски 
послови” Аутономне 
покрајине Војводине, 
Србија 

150.000,00 
евра 

 

10. Програм Креативна 
Европа  

Деск 

Антена Деска 
Креативна Европа 
Србије 2018 

 

Главни циљ Деска 
Креативна Европа и Антене 
Деска Креативна Европа 
односи се на промоцију 
програма Креативна 
Европа, његових 
стратешких приоритета: 
међународне сарадње, 
ширење аудиторијума, 
мобилности, креативних 
индустрија, нових бизнис 
модела и предузетништва у 
области културе. Поред 

Министарство културе 
Републике Србије 

 

Фонд “Европски послови” 
Аутономне покрајине 
Војводине 

 

Филмски центар Србије 

151.701,62 
евра 
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тога, мисија Деска 
Креативна Европа и Антене 
Деска Креативна Европа је 
да подржи локалне 
институције и организације 
у припремању пројектних 
апликација, планирању, 
администрацији и 
имплементацији пројеката, 
као и у остваривању веће 
видљивости пројеката. 

11. Европа за грађане и 
грађанке 
 
Европска мрежа за 
економску кохезију 
и солидарност у 
руралним 
областима - 
ENSuRe 

Разумевање 
евроскептицизма и 
изграђивање европског 
приступа давањем 
могућности за коришћење 
алата демократије, као и 
обезбеђивањем нових 
интрумената за 
ангажовање грађана 

Регионални 
информациони центар 
(РИЦ) Словенска 
Бистрица, Словенија 

Општина Трудовец, 
Бугарска 

Локална акцијска група 
Средишња Истра, 
Хрватска 

Развојна агенција 
Храницке, Чешка 
Република 

Универзитет Тесалије, 
Грчка 

Културно удружење 
Киштарче, Мађарска 

Удружење Алесандро 
Бартола, Италија 

Општина Лигатне, 
Летонија 

Општина Колашин, Црна 
Гора 

Општина Ласк, Пољска 

Жупанијско веће Албе, 

150.000,00 
евра 
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Румунија 

Фонд „Европски послови” 
Аутономне покрајине 
Војводине, Србија 

Future Digitale, Италија 

Федерација општина 
Мадрида, Шпанија 

12. ИПА Програм 
прекограничне 
сарадње Србија-
Босна и 
Херцеговина 

 

Социјална 
интеграција кроз 
параспортове - 
PARAINSPIRED 

Подршка социјалној 
интеграцији подстицањем 
одрживих спортских 
размена како би се 
повећало учешће особа са 
физичким инвалидитетом у 
спорту у пограничном 
региону. 

1. ПС за спорт и омладину  

2. Олимпијски комитет 
Босне и Херцеговине  

3. Фонд „Европски 
послови“ АП Војводине  

4. Општина Инђија 

248.000,00 
евра 

13. Grants from the 
Norwegian 

Ministry of Foreign 
Affairs Grant 
scheme: 
Strengthening EU 
integration in Serbia 
and Montenegro  

 

Support to capacity 
building in local and 
regional institutions - 
EUREADY 

Преношење знања и 
вештина представницима 
оперативних структура на 
локалном и регионалном 
нивоу институција о 
важним темама ЕУ везаним 
за јавне набавке и политику 
конкуренције. 

1. ПС за регионални 
развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну 
самоуправу 

2. Фонд „Европски 
послови“ АП Војводине 

238.480,00 
евра 
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II. Пројекти у евалуацији 
 

Фонд је током 2017. године аплицирао, са релевантним партнерима, на одређене 
отворене позиве за подношење предлога пројекта, те су поменути пројекти у датом 
тренутку били  у процесу евалуације. У наредном делу дат је приказ пројеката Фонда који 
су током 2017. године били у евалуацији. 
 
 

Ред. 
Бр. 

Назив пројекта Општи циљ Партнери Оквирни 
буџет 

1. Интерег ИПА програм 
прекограничне 
сарадње Мађарска-
Србија – Стратешки 
позив за подношење 
предлога пројеката 

’’Комплексно уређење 
водопривреде 
подручја канала Баја–
Бездан” 

Реконструкција 
преводница Бездан, 
Шебешфок и Деак 
Ференц (грађевински, 
хидромашински и 
електрични радови), које 
су веома важне тачке 
одбране од поплава на 
левој обали Дунава и 
Баја-Бездан каналу. 
Данас оне представљају 
слабе тачке на 
одбрамбеној линији у 
прекограничној области. 

Водећи партнер: 
Дирекције за 
водопривреду Доњег 
Подунавља Баја, 
Мађарска 

ПП1: ЈВП “Воде 
Војводине”, Нови Сад 

ПП2: Фонд “Европски 
послови” Аутономне 
покрајине Војводине 

8.500.000,00 
евра 

 

2.  ИПА Програм 
прекограничне 
сарадње Хрватска-
Србија 2014-2020 – 
Први позив за 
подношење предлога 
пројеката Хрватска – 
Србија 2014-2020 

EXploitation of 
Different Energy 
sources for GREen 
Energy production – X 
DEGREE 

(Експлоатација 
различитих извора 
енергије за зелену 
производњу енергије) 

Подизање енергетске 
ефикасности у 
комуналним 
предузећима из области 
водоснабдевања и 
прикупљања и третмана 
отпадних вода 
максималном употребом 
обновљивих извора 
енергије. 

Партнер 1/Водећи 
Партнер: Универзитет у 
Новом Саду 

Партнер 2: Јавно 
комунално предузеће 
“Водоканал” Сомбор 

Партнер 3: Фонд 
“Европски послови” АП 
Војводине 

Партнер 4: Винковачки 
водовод и канализација 
д.о.о. 

Партнер 5: 
Пољопривредни институт 
Осијек 

1.723.571,15 
евра 
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3. ИПА Програм 
прекограничне 
сарадње Хрватска-
Србија 2014-2020 – 
Први позив за 
подношење предлога 
пројеката Хрватска – 
Србија 2014-2020 

Fighting Ragweed 
Ecologically and 
Efficiently - FREE  

(Борба против 
амброзије еколошки и 
ефикасно) 

Унапређење стања 
животне средине у 
пограничним регионима 
(Аутономна покрајина 
Војводина и Вуковарско- 
сријемска жупанија) 
спречавањем даљег 
ширења амброзије. 

Водећи партнер: 
Покрајински секретаријат 
за урбанизам и заштиту 
животне средине 

Партнер 2: Фонд 
“Европски послови” АП 
Војводине 

Партнер 3: Град Сремска 
Митровица 

Партнер 4: Вуковарско-
сријемска жупанија 

Партнер 5: Општина 
Дреновци 

1.294.196,00 
евра 

4. ИПА Програм 
прекограничне 
сарадње Хрватска-
Србија 2014-2020 – 
Први позив за 
подношење предлога 
пројеката Хрватска – 
Србија 2014-2020 

ViCTour – Virtual and 
Cultural Tourism 

(Виртуелни и културни 
туризам) 

Унапређење/развој 
континенталног туризма 
у пограничном подручју 
у циљу одржања 
социјалног, економског и 
територијалног развоја. 

Водећи партнер: 
Вуковарско-сријемска 
жупанија 

ПП1: Туристичка 
заједница Вуковарско -
сријемске жупаније 

ПП2: Туристичка 
организација Војводине 

ПП3: Фонд “Европски 
послови” Аутономне 
покрајине Војводине 

ПП4: Економски факултет 
Суботица 

984.487,55 
евра 

5. ИПА Програм 
прекограничне 
сарадње Хрватска-
Србија 2014-2020 – 
Први позив за 
подношење предлога 
пројеката Хрватска – 
Србија 2014-2020 

SAPFEC – Supporting Air 
Pollution Free 

Јачање капацитета и 
стварање заједничког 
ИЦТ мониторинг система 
у оквиру јавне 
здравствене службе 
усмереног на сузбијање 
утицаја унутрашњих и 
спољашњих загађивача у 
пограничном подручју. 

Водећи партнер 1: 
Економски факултет 
Суботица, Универзитет у 
Новом Саду 

Партнер 2: Завод за јавно 
здравство Осијечко-
барањске жупаније 

Партнер 3: Завод за јавно 
здравље Сомбор 

980.659,04 
евра 
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Environment for 
Children 

(Подстицање развоја 
окружења за децу без 
загађености ваздуха) 

Партнер 4: Фонд 
“Европски послови” 
Аутономне покрајине 
Војводине 

6.  ИПА Програм 
прекограничне 
сарадње Хрватска-
Србија 2014-2020 – 
Први позив за 
подношење предлога 
пројеката Хрватска – 
Србија 2014-2020 

MOS-Cross – Mosquito 
Control in Cross Border 
Area 

(Контрола комараца у 
пограничном подручју) 

Побољшање пружања 
јавних здравствених 
услуга у Западнобачком 
округу и Осијечко-
барањској жупанији 
раним откривањем 
заражених комараца 
који преносе болести 
(МБДс) побољшањем 
пограничног надзора и 
контроле. 

Водећи партнер 1:     
Завод за јавно здравље 
Сомбор 

Партнер 2: Фонд 
“Европски послови” 
Аутономне покрајине 
Војводине 

Партнер 3: Завод за јавно 
здравство Осијечко-
барањске жупаније 

1.031.803,65 
евра 

7. ИПА Програм 
прекограничне 
сарадње Хрватска-
Србија 2014-2020 – 
Први позив за 
подношење предлога 
пројеката Хрватска – 
Србија 2014-2020 

CBNoIL – Cross-border 
Network of Innovation 
Labs 

(Погранична мрежа за 
иновативне 
лабораторије) 

Унапређење 
конкуретности 
програмског подручја 
путем јачања сарадње 
између кластера, 
агенција, универзитета 
ради стварања МСП 
модела, тестирање и 
развој нових производа, 
подешавања ланца 
вредности. 

1. Пословно удружење за 
унапређење 
конкурентности металског 
сектора Војводина - 
Војводина Метал Кластер, 
Србија 

2. Свеучилиште у Осијеку, 
Факултет електротехнике, 
рачунарства и 
информацијских 
технологија, Република 
Хрватска 

3. Кластер 
пољомеханизације, 
Република Хрватска 

4. Регионална развојна 
агенција Славоније и 
Барање за међународну и 
регионалну сурадњу, 
Република Хрватска 

441.540,00 
евра 
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5. Фонд "Европски 
послови" Аутономне 
покрајине Војводине, 
Србија 

8. Интерег V -Б 
Јадранско-јонски 
транснационални 
програм 2014-2020 – 
Први позив за 
подношење предлога 
пројеката 

Ports as driving Wheels 
of Entrepreneurial 
Realm – PoWER 

(Луке као покретачки 
механизам 
предузетништва) 

Подстицање развоја 
регионалног 
иновационог система за 
Јадранско-Јонски регион 

Водећи партнер 1. 
CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE ISTITUTO 
PER LE TECNOLOGIE DELLA 
COSTRUZION, Италија 

2. C.N.A. CONFEDERAZIONE 
NAZIONALE ARTIGIANATO E 
DELLA PICCOLA E MEDIA 
IMPRESA – ASSOCIAZIONE 
PROVINCIALE DI RAVENNA, 
Италија 

3. CertiMaC Certificazione 
materiali per costruzioni, 
Италија 

4. Ријечка развојна 
агенција Порин д.о.о., 
Хрватска 

5. Центар за економски, 
технолошки и околински 
развој Сарајево, Босна и 
Херцеговина 

6. Фонд “Европски 
послови” Аутономне 
покрајине Војводине, 
Србија 

7. Instituti per Bashkepunim 
dhe Zhvillim, Албанија 

8. Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης, Ellada 

9. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Ellada 

1.711.030,00 
евра 

https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiC6abbi8jNAhUGShQKHU-nAn0QFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.e-thesprotias.gr%2Fthesprotia%2Fmailfiles%2Fcontactmail.jsp%3Fcontext%3D801&usg=AFQjCNGI8RZqlWz7UO2rCTNqqt1trq4jNg
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiC6abbi8jNAhUGShQKHU-nAn0QFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.e-thesprotias.gr%2Fthesprotia%2Fmailfiles%2Fcontactmail.jsp%3Fcontext%3D801&usg=AFQjCNGI8RZqlWz7UO2rCTNqqt1trq4jNg
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9. Европа за грађане и 
грађанке, Поглавље 2 – 
Демократски ангажман 
и грађанско учешће 

 

’’Млади регионалци 
за Европу - YoungEU ” 

Повећање подршке и 
постављање кључних 
питања о ЕУ у 
партнерским регионима. 
Резултат служи као 
основа за спровођење 6 
„Cafe d'Europe“ за младе. 
Иако млади људи треба 
да буду оспособљени да 
изнесу своје мишљење и 
изразе своје жеље и 
сугестије, акција је 
отворена и за остале 
грађане. 

Водећи партнер: Институт 
региона Европе (ИРЕ),  
Аустрија 

ПП2: Универзитет у 
Шопрону, Мађарска  

ПП3: Фонд “Европски 
послови” Аутономне 
покрајине Војводине, 
Србија 

ПП4: Брчко дистрикт, БиХ 

ПП5: Универзитет Јужне 
Чешке у Чешким 
Будејовицама, Чешка 
Република 

ПП6: Град Крапина, 
Хрватска 

147.500,00 
евра 

 

10. Европа за грађане и 
грађанке, Поглавље 2 – 
Демократски ангажман 
и грађанско учешће 

 

’’Европско село - 
EuVill” 

Ширење информација и 
промовисање вредности 
„Европског села" у 
регионима пројектних 
партнера и стварање 
мреже манифестација 
„Европско село" у 
будућности. 

Водећи партнер: Град 
Зрењанин, Србија 

ПП2: Нансен дијалог 
центар, Хрватска 

ПП3: Град Требиње, БиХ 

ПП4: Форум млади и 
неформална едукација, 
Црна Гора  

ПП5: Град Бонди, 
Француска   

ПП6: Самоуправа Града 
Морахалом, Мађарска    

ПП7: Општина Арад, 
Румунија     

ПП8: Фонд “Европски 
послови” Аутономне 
покрајине Војводине, 
Србија 

150.000,00 
евра 
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11. Ecofriendly water 
management against 
extreme weather 
conditions 
in the cross-border area 
ECOWAM 

Управљање водама у 
равничарским 
пределима, измуљивање 
дела реке Јегричке и 
хидорбиолошка и 
хемијска испитивања 
квалитета воде и муља. 

ATI-VIZIG, Сегедин 
 
ЈВП Воде Војводине 
 
Фонд Европски послови 
АПВ 
 

1.763.797,42 
евра 

12. Kistelek – 
Magyarkanizsa 
complementary touristic 
development based on 
natural resources as 
interconnected diverse 
elements of the regional 
touristic system - OASIS 

Кампови за младе и 
рестаурација бањског 
комплекса, промоција 
туристичке руте 
Киштелек-Кањижа. 

Покрајински секретаријат 
за образовање, прописе, 
управу и националне 
мањине – националне 
заједнице; 

Општина Киштелек, 
Мађарска 

Општина Кањижа; 

Фонд Европски послови 
АПВ; 

588 017,84 
евра 

13. Support sport and 
physical activity of girls 
– ActiveGirls 

Повећано учешће 
девојчица основно 
школског узраста у 
спорту и њихова 
повећана физичка 
активност. 

Покрајински секретаријат 
за спорт и омладину 

Општина Сентеш 

Тиса Сквош клуб, Сегедин 

Фонд Европски послови 
АПВ; 

234.866,05 
евра 

14. Agriculture innovation 
towards growth and 
employment in cross-
border  region - 
AGRINNO 

Пројекат има за циљ 
јачање иновативног 
приступа агро-
предузетништва у 
руралном 
прекограничном 
подручју, увођење нових 
технологија за узгој 
биљних култура. 

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 
водопривреду и 
шумарство 

Институт за ратарство и 
повртарство  

Фонд  Европски послови 
АПВ,  

4. Csongrád Megye 
Fejlesztéséért Nonprofit Kft 

325.536,75 
евра 

15. Competitive 
sustainability of 
agricultural SME 
through the 
developement of new 

Употреба аутохтоних 
биљних врста у 
пограничном региону у 
алтернативној примени 
са додатном вредношћу 

National agriculture 
research and innovation 
center – NAIK; 

LAVINA FOUNDATION; 

 

352.798,52 
евра 
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product with added 
value based on 
alternative plant species 
- CORNUCOPIA 

у свим сферама друштва 
и привреде. 

Пољопривредни факултет 
Нови Сад; 

Фонд Европски послови 
АПВ,  

16. Empowering 
entrepreneurship of 
vulnerable persons - 
SEHUB 

Адаптација и промоција 
модела социјалног 
предузетништва у 
пограничном региону и 
траснфер искуства. 

Унија послодаваца Нови 
Сад; 

Локална самоуправа 
града Шандорфалва 
(Sandorfalva); 

Фонд Европски послови 
АПВ,  

Друштво тумача и 
преводилаца за знаковни 
језик, Нови сад 

190.739,55 
евра 

17. Intelligent Platform for 
Big Data Processing in 
Industry 
 

Платформа знања за 
обраду великог броја 
података у индустирији и 
индустријским 
постројењима. 

Факултет техничких наука, 
Универзитет Нови Сад; 

Универзитет Кечкемет; 

Фонд Европски послови 
АПВ; 

358.040,04 
евра 

18. Програм Креативна 
Европа  

Деск 

 Антена Деска 
Креативна Европа 
Србије 2018 

 

Главни циљ Деска 
Креативна Европа и 
Антене Деска Креативна 
Европа односи се на 
промоцију програма 
Креативна Европа, 
његових стратешких 
приоритета: 
међународне сарадње, 
ширење аудиторијума, 
мобилности, креативних 
индустрија, нових бизнис 
модела и 
предузетништва у 
области културе. Поред 
тога, мисија Деска 
Креативна Европа и 
Антене Деска Креативна 
Европа је да подржи 
локалне институције и 
организације у 

1. Министарство 
културе Републике 
Србије 
 

2. Фонд “Европски 
послови” 
Аутономне 
покрајине 
Војводине 
 

3. Филмски центар 
Србије 
 

 

151.701,62 
евра 
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припремању пројектних 
апликација, планирању, 
администрацији и 
имплементацији 
пројеката, као и у 
остваривању веће 
видљивости пројеката. 

19. Европа за грађане и 
грађанке 
 
Европска мрежа за 
економску кохезију и 
солидарност у 
руралним областима - 
ENSuRe 

Разумевање 
евроскептицизма и 
изграђивање европског 
приступа давањем 
могућности за 
коришћење алата 
демократије, као и 
обезбеђивањем нових 
интрумената за 
ангажовање грађана. 

Регионални 
информациони центар 
(РИЦ) Словенска 
Бистрица, Словенија 

Општина Трудовец, 
Бугарска 

Локална акцијска група 
Средишња Истра, 
Хрватска 

Развојна агенција 
Храницке, Чешка 
Република 

Универзитет Тесалије, 
Грчка 

Културно удружење 
Киштарче, Мађарска 

Удружење Алесандро 
Бартола, Италија 

Општина Лигатне, 
Летонија 

Општина Колашин, Црна 
Гора 

Општина Ласк, Пољска 

Жупанијско веће Албе, 
Румунија 

Фонд „Европски послови” 
Аутономне покрајине 
Војводине, Србија 

150.000,00 
евра 
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Future Digitale, Италија 

Федерација општина 
Мадрида, Шпанија 

20. ИПА Програм 
прекограничне 
сарадње Србија-Босна 
и Херцеговина 

 

Социјална интеграција 
кроз параспортове - 
PARAINSPIRED 

Подршка социјалној 
интеграцији 
подстицанјем одрживих 
спортских размена како 
би се повећало учешће 
особа са физичким 
инвалидитетом у спорту 
у пограничном региону. 

1. ПС за спорт и омладину  

2. Олимпијски комитет 
Босне и Херцеговине  

3. Фонд „Европски 
послови“ АП Војводине  

4. Општина Инђија 

248.000,00 
евра 

21. Grants from the 
Norwegian 

Ministry of Foreign 
Affairs Grant scheme: 
Strengthening EU 
integration in Serbia and 
Montenegro  

 

Support to capacity 
building in local and 
regional institutions - 
EUREADY 

Преношење знање и 
вештина 
представницима 
оперативних структура 
на локалном и 
регионалном нивоу 

инситуција о важним 
темама ЕУ везаним за 
јавне набавке и политику 
конкуренције. 

1. ПС за регионални 
развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну 
самоуправу 

2. Фонд „Европски 
послови“ АП Војводине 

238.480,00 
евра 
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III. Пројекти у имплементацији 
 

Ред. 
Бр. 

Назив пројекта Општи циљ Партнери Буџет 
пројекта 

1. ИПА Програм 
прекограничне сарадње 
Хрватска-Србија 2007-
2013 – Трећи позив за 
подношење предлога 
пројеката Хрватска – 
Србија 2007-2013 

Одговор на 
свеприсутне ванредне 
ситуације у пограничној 
области – ЕМБЕР 

 

 

*Напомена: Пројекат је 
предложен за 
финансирање од стране 
Зајeдничког техничког 
секретаријата ИПА 
Прекограничног 
програма Хрватска-
Србија 2007-2013. 

Према правилима 
Програма информације 
се сматрају 
поверљивим све док не 
буду званично 
објављене на сајту 
Програма. Молимо да 
се информације о 
пројекту EMBER не 
износе у јавност, 
обзиром да још увек 
нису званично 
објављене. 

Повећање нивоа 
регионалне сарадње кроз 
заједнички систем и 
приступ одговору на 
плављење у сливу реке 
Сава у пограничном 
региону; Унапређивање 
нивоа спремности на 
поплаве у ванредним 
ситуацијама у општинама 
региона који је у сливу 
реке Сава; Унапређивање 
вештина и процедура 
спашавања оперативних 
снага и хармонизација 
ванредних акција и тела 
кризног менаџмента у 
прекограничном региону 
током и након поплава; 
Подизање нивоа свести 
локалног становништва у 
случају плављења у 
прекограничном региону. 
Опрема која се набавља 
кроз пројекат: 
Комбинована машина – 
багер са додатном 
опремом, дизел агрегат 
250кW, теренско возило, 
приколица за возило, 
машина за пуњење 
џакова песком, пумпа за 
испумпавање воде – на 
електични погон, , 
цистерне за воду, гумени 
чамац са спољним 
мотором, приколица за 
чамац, мобилне 
аутомобилске радио 

Партнери на пројекту:  
1. Вуковарско-сријемска 
жупанија, Хрватска 

2. Секретаријат 
Покрајинске владе, 
Србија 

3. Покрајински 
секретаријат за 
привреду, запошљавање 
и равноправност полова, 
Србија 

4. Фонд “Европски 
послови” Аутономне 
покрајине Војводине, 
Србија 

5. Агенција за развој 
Вуковарско-сријемске 
жупаније ХРАСТ д.о.о., 
Хрватска 

6. Државна управа за 
заштиту и спашавање, 
Хрватска 

Придружени партнери: 
1. Општина Дреновци, 
Хрватска 

2. Општина Гуња, 
Хрватска 

3. Општина Врбања, 
Хрватска 

4. Хрватске воде, 
Хрватска 

1.035.168,2
7 евра 
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станице, мобилни 
репетитор за радио везу, 
радио станица фиксна, 
ручни ГПС уређај, ГПС 
уређај за возило, 
мобилна приколица 
(приколица, шатор, сто, 
клупа, агреегат, 6 лампи), 
мали шатор, велики 
шатори, ПВЦ под за 
шатор, кревет на 
расклапање са душеком, 
ћебад, столови са 
клупама, вреће за 
спавање, лаптоп, 
пројектор, бензински 
агрегат, рефлектори, 
ручна водоотпорна 
лампа, мегафон, комплет 
прве помоћи, комплет 
алата, водоотпорне јакне, 
мајице, ципеле, заштитне 
чизме. 

5. Општина Шид, Србија 

6. ЈВП “Воде Војводине” 
Нови Сад, Србија 

7. Општина Сремска 
Митровица, Србија 

8. Горска служба 
спашавања Србије, 
Србије 

2.  Европска комисија, 
Генерални директорат 
за хуманитарну помоћ и 
цивилну заштиту (DG 
ECHO) - Позив за 
подношење предлога 
пројеката 2015 за 
превенцију и 
приватност пројеката у 
пољу цивилне заштите и 
загађења мора 

Смањење катастрофа, 
стандардизована 
анализа опасности и 
процена ризика – DR 
SHARE 

Управљање ризицима у 
циљу смањења 
последица, интензитета и 
учесталости природних 
катастрофа и великих 
непогода, као и заштита 
становништва, животне 
средине и имовине кроз 
размену примера добре 
праксе, усклађивање 
методологија у три 
државе и креирање 
нових информатичких 
решења која могу 
помоћи у управљању 
ризицима у пограничном 
региону између Хрватске, 
Србије и Босне и 
Херцеговине. 

1. Вуковарско-сријемска 
жупанија, Хрватска 

2. Агенција за развој 
Вуковарско-сријемске 
жупаније ХРАСТ д.о.о., 
Хрватска 

3. Државна управа за 
заштиту и спашавање, 
Хрватска 

4. Фонд “Европски 
послови” Аутономне 
покрајине Војводине 

5. Покрајински 
секретаријат за 
међурегионалну 
сарадњу и локалну 
самоуправу 

281.222,00 
евра 



Извештај о  пословању Фонда „Европски послови“ АП Војводине за 2017. годину| 21  

 

6. Министарство 
пољопривреде, 
водопривреде и 
шумарства жупаније 
Посавске, Босна и 
Херцеговина 

3. Програм Креативна 
Европа  

Деск Антена Деска 
Креативна Европа 
Србије 2017 

 

Главни циљ Деска 
Креативна Европа и 
Антене Деска Креативна 
Европа односи се на 
промоцију програма 
Креативна Европа, 
његових стратешких 
приоритета: 
међународне сарадње, 
ширење аудиторијума, 
мобилности, креативних 
индустрија, нових бизнис 
модела и 
предузетништва у 
области културе. Поред 
тога, мисија Деска 
Креативна Европа и 
Антене Деска Креативна 
Европа је да подржи 
локалне институције и 
организације у 
припремању пројектних 
апликација, планирању, 
администрацији и 
имплементацији 
пројеката, као и у 
остваривању веће 
видљивости пројеката. 

1.Министарство културе 
Републике Србије 

 

2. Фонд “Европски 
послови” Аутономне 
покрајине Војводине 

3. Филмски центар 
Србије 

 

150.919,16 
евра 

 

4. Интерег ИПА програм 
прекограничне сарадње 
Мађарска-Србија – 
Стратешки позив за 
подношење предлога 
пројеката 

’’Комплексно уређење 
водопривреде подручја 

Реконструкција 
преводница Бездан, 
Шебешфок и Деак 
Ференц (грађевински, 
хидромашински и 
електрични радови), које 
су веома важне тачке 
одбране од поплава на 

Водећи партнер: 
Дирекције за 
водопривреду Доњег 
Подунавља Баја, 
Мађарска 

ПП1: ЈВП “Воде 
Војводине”, Нови Сад 

8.500.000,0
0 евра 
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канала Баја–Бездан” 

BABECA 

левој обали Дунава и 
Баја-Бездан каналу. 
Данас оне представљају 
слабе тачке на 
одбрамбеној линији у 
прекограничној области. 

ПП2: Фонд “Европски 
послови” Аутономне 
покрајине Војводине 

5. Интерег ИПА програм 
прекограничне сарадње 
Мађарска-Србија 2014-
2020 

Други позив за 
подношење предлога 
пројеката 

Ecofriendly water 
management against 
extreme weather 
conditions in the cross-
border area - ECOWAM 

Управљање водама у 
равничарским 
пределима, измуљивање 
дела реке Јегричке и 
хидорбиолошка и 
хемијска испитивања 
квалитета воде и муља. 

ATI-VIZIG, Сегедин 
ЈВП Воде Војводине 
Фонд Европски послови 
АПВ 
 

1.763.797,4
2 евра 

6. ИПА Програм 
прекограничне сарадње 
Хрватска-Србија 2014-
2020 – Први позив за 
подношење предлога 
пројеката Хрватска – 
Србија 2014-2020 

EXploitation of Different 
Energy sources for GREen 
Energy production – X 
DEGREE 

(Експлоатација 
различитих извора 
енергије за зелену 
производњу енергије) 

Подизање енергетске 
ефикасности у 
комуналним 
предузећима из области 
водоснабдевања и 
прикупљања и третмана 
отпадних вода 
максималном употребом 
обновљивих извора 
енергије. 

Партнер 1/Водећи 
Партнер: Универзитет у 
Новом Саду 

Партнер 2: Јавно 
комунално предузеће 
“Водоканал” Сомбор 

Партнер 3: Фонд 
“Европски послови” АП 
Војводине 

Партнер 4: Винковачки 
водовод и канализација 
д.о.о. 

Партнер 5: 
Пољопривредни 
институте Осијек 

1.723.571,1
5 евра 

 

7. ИПА Програм 
прекограничне сарадње 
Хрватска-Србија 2014-
2020 – Први позив за 
подношење предлога 
пројеката Хрватска – 

Побољшање пружања 
јавних здравствених 
услуга у Западнобачком 
округу и Осијечко-
барањској жупанији 
раним откривањем 

Водећи партнер  

1: Завод за јавно 
здравље Сомбор 

Партнер 2: Фонд 
“Европски послови” 

1.031.803,6
5 евра 
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Србија 2014-2020 

MOS-Cross – Mosquito 
Control in Cross Border 
Area 

(Контрола комараца у 
пограничном подручју) 

заражених комараца који 
преносе болести (МБДс) 
побољшањем 
пограничног надзора и 
контроле. 

Аутономне покрајине 
Војводине 

Партнер 3: Завод за 
јавно здравство 
Осијечко-барањске 
жупаније 

8. ИПА Програм 
прекограничне сарадње 
Хрватска-Србија 2014-
2020 – Први позив за 
подношење предлога 
пројеката Хрватска – 
Србија 2014-2020 

ViCTour – Virtual and 
Cultural Tourism 

(Виртуелни и културни 
туризам) 

Унапређење/развој 
континенталног туризма 
у пограничном подручју у 
циљу одржања 
социјалног, економског и 
територијалног развоја. 

Водећи партнер: 
Вуковарско-сријемска 
жупанија 

ПП1: Туристичка 
заједница Вуковарско- 
сријемске жупаније 

ПП2: Туристичка 
организација Војводине 

ПП3: Фонд “Европски 
послови” Аутономне 
покрајине Војводине 

ПП4: Економски 
факултет Суботица 

984.487,55 
евра 

9. Европа за грађане и 
грађанке 
 
Европска мрежа за 
економску кохезију и 
солидарност у 
руралним областима - 
ENSuRe 

Разумевање 
евроскептицизма и 
изграђивање европског 
приступа давањем 
могућности за 
коришћење алата 
демократије, као и 
обезбеђивањем нових 
интрумената за 
ангажовање грађана 

Регионални 
информациони центар 
(РИЦ) Словенска 
Бистрица, Словенија 

Општина Трудовец, 
Бугарска 

Локална акцијска група 
Средишња Истра, 
Хрватска 

Развојна агенција 
Храницке, Чешка 
Република 

Универзитет Тесалије, 
Грчка 

Културно удружење 
Киштарче, Мађарска 

Удружење Алесандро 

150.000,00 
евра 
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Бартола, Италија 

Општина Лигатне, 
Летонија 

Општина Колашин, Црна 
Гора 

Општина Ласк, Пољска 

Жупанијско веће Албе, 
Румунија 

Фонд „Европски 
послови” Аутономне 
покрајине Војводине, 
Србија 

Future Digitale, Италија 

Федерација општина 
Мадрида, Шпанија 

 

 

 

2. Антена Деска Креативна Европа  

 
Споразум о формирању Антене Деска Креативна Европа, којим су створени услови за 
имплементирање потпрограма Култура, потписан je 14. новембра 2014. године између 
Министарства Културе и информисања и Фонда „Европски послови“ АП Војводине. На основу овог 
документа, Фонд реализује имплементацију поменутог програма на територије АП Војводине, пре 
свега путем подршке и асистенције свим апликантима из сфере културе, као и институцијама и 
појединцима који ће учествовати на конкурсима финансираним из европских фондова. 

 

Антена Деска Креативна Европа отворена је у јануару месецу 2015. године при Фонду 
„Европски послови“ АП Војводине, чиме су се створили услови за подршку 
имплементацији програма „Креативна Европа“ на територији покрајине. Мисија Антене је 
да се брине о специфичним потребама АП Војводине, да учествује у јачању програмско-
организационих капацитета установа и организација у култури које делују на нивоу АП 
Војводине, очувању културног диверзитета, развоју интеркултуралног дијалога и 
интернационализацијe.  
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У просторијама Владе АП Војводине у Новом Саду потписан је Уговор између Деска 
Креативна Европа Србија и Европске комисије којим се регулишу активности везане за 
програм Креативна Европа, и на тај начин је и званично, од стране Европске комисије, 
потврђен рад и значај рада Антена канцеларије. 

 

Антена Култура Деска Креативна Европа, у циљу имплементације програма Креативна 
Европа, одржава: 

1. Семинаре, обуке и друге едукативне активности којима се преносе знања и вештине 
неопходне за конкурисање за финансијску подршку; 

2. Конференције из области културне политике и културног менаџмента; 

3. Пројекте анимације потенцијалних апликаната из Републике Србије; 

4. Промоције програма Креативна Европа и других европских програма; 

5. Реализације различитих врста пројеката који се тичу развијања публике, развоја 
каријера, савремених пословних и програмских модела, као и других приоритета 
програма Креативна Европа; 

6. Обуке у установама културе, у форми директног рада са запосленима (In house обуке); 

7. Представљање успешних пројеката из Србије, региона и Европе; 

8. Осмишљавање и реализација развојних пројеката у циљу унапређења домаћег 
културног система и међународне сарадње (иницирање, реализација и прикупљање 
постојећих истраживања и статистика у култури); 

9. Издавање публикација о програму Креативна Европа и активностима Деска Креативна 
Европа Србија  и Антене Деска (у циљу промоције програма и олакшавања процеса 
конкурисања домаћим културним организацијама). 

 

Мисија Антене је да се брине о специфичним потребама АП Војводине – јачању 
програмско-организационих капацитета установа и организација у култури које делују на 
нивоу АП Војводине, очувању културног диверзитета, интеркултурном дијалогу и 
интернационализацији. 

 

У 2017. години у оквиру Антене Деска Креативна Европа реализоване су следеће 
активности: 

Састанци свих дескова земаља које учествују у програму Креативна Европа 
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Форум Креативна Европа 2017 у Београду 

Обуке и семинари 

Инфо дани 

Инфо сесија  

Отворена врата 

 

Састанак свих дескова земаља које учествују у програму Креативна Европа у Берлину, 15-
17. фебруар 2017. године  

Дводневном окупљању присуствовао је 51 члан тима из 31 земље. Током првог дана 
организован је тзв. Showcase на ком су представнице Антене имале прилику да виде 
успешне пројекте који су током претходне године финансиране из програма Креативна 
Европа. Такође, представљене су и грешке и дате смернице за наредни период. Током 
другог дана, представница ЕУ агенције за образовање, медије и културу (ЕАCEA) 
приказала је досадашње резултате и статистику везану за програм Креативна Европа. 
Главна тема састанака је креирање оперативног програма за КЕ за 2018. годину- 
дефинисање сектора и приоритета програма, као и расподела буџета. Такође 
испланирано је расписивање конкурса за књижевне преводе, разговарано о европском 
омладинском оркестру и европској години културног наслеђа. Свака земља представила 
је своје резултате, планове и примере добре праксе.  

 

Састанак свих дескова земаља које учествују у програму Креативна Европа на Малти, 14-
17. јун 2017.године   

Окупљању на Малти присуствовало је 85 чланова тима из 31 земље. Састанци 
представника дескова представљају прилику за јачање европске сарадње, сумирање 
постигнутих резултата и преношења искустава. Током првог дана организовано је уводно 
предавање о променама у управљању програмом у реновираном позоришту 
универзитетског кампуса у Ла Валети. Такође су представљени успешни пројекти у 
имплементацији као што је пројекат AMUSE (Artistic Multi Sensorial Experience) који 
представља "Уметничко искуство за више чула" - уметнички пројекат на челу са 
Уметничким друштвом Малте (МСА) чији је циљ креирање нових интерпретација значења 
чула (као што су тактилна, кинестетичка и проприоцептивна) и њихове улоге у уметности. 
Kрај пројекта ће обележити изложба радова за више чула која ће се одржати 2019. године 
у просторијама МСА у Палати де Ла Сале у Валети. 

На састанку је такође представљен оквир за иницијативу под називом „Музика покреће 
Европу“ у подршци европском музичком сектору. Иницијатива је почела крајем 2015. 
године састанцима са кључним актерима у музици како би идентификовали главне 
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изазове са којима се суочава овај сектор. Резултати овог дијалога могу се наћи у 
извјештају Радне групе за АБ музику. Дијалог  је открио потребу за подршком креирању 
музике, промовисању музичке разноврсности и истраживању могућности које нуди 
музичка online и off line дистрибуција. Музика је једна од најпопуларнијих облика 
уметности, широко конзумирана и живахан израз европске културне разноликости. 
Такође значајно доприноси европској економији. Музички сектор остварује приходе од 
преко 25 милијарди евра годишње и запошљава више људи него филмска индустрија. 
Након представљања пројеката и иницијативе у току првог радног дана, одржане су 4 
паралелне тематске радионице за подстицање размене на тему: 

 

Комуникација и употреба друштвених медија 

Менаџмент Деска КЕ: Деск и његова унутрашња структура и организација 

Менаџмент Деска КЕ: Деск и Програм Креативна Европа (спољно) 

Нови пословни модели 

 

Састанак свих дескова земаља које учествују у програму Креативна Европа у Бриселу, 23 -
27. октобар 2017. 

Обзиром на улогу Фонда „Европски послови“ АП Војводине као Антене Културе Деска 
Креативна Европа, потпрограм Култура, обавезно је активно учешће у дефинисању 
циљева и приоритета програма у сарадњи са другим земљама које учествују у програму.  

Вишедневном окупљању присуствовало је око 100 чланова тима из 30 земаља. Током 
првог дана одржане су радионице које су имале за циљ да новим члановима приближе 
рад и функционисање дескова.  Такође, дате су и смернице за наредни период. Током 
другог дана, представница ЕУ агенције за образовање, медије и културу (ЕАCEA), 
представила је све изазове са којима се суочавају приликом припреме програма за 
наредни период, као и одобравања буџета. Наиме, нагласила је да услед миграционих 
криза и терористичких напада, може да се деси смањење буџета за културу. Она је 
приказала и досадашње резултате и статистику везану за потпрограм Култура Креативне 
Европе. Новина је позив који можемо да очекујемо средином 2018. године под називом 
„Културни и креативни простори и градови“ који ће имати за циљ да приближе културне и 
креативне просторе и организације са доносиоцима одлука на локалном нивоу да би им 
помогли да боље разумеју јавне просторе и социјалну трансформацију данашњег 
друштва. Наглашени су и недостаци пројеката који пристижу на евалуацију с фокусом на 
потребу за јачање важности квалитетних партнерстава.   
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Форум Креативна Европа у Београду, 18 – 21. април 2017. године  

Форум Креативна Европа који се организује сваке године у априлу и представља највећу 
међународну конфенцију Деска Креативна Европа Србија посвећен промовисању 
програма Креативна Европа и теми регионалне сарадње као стратегије европског 
културног развоја. Тема Форума била је обрађена на два нивоа: сарадња региона и 
територија у Европи на макро и микро нивоу, као и сарадња и репозиционирање држава 
Југоисточне Европе. Поред теме европске регионалне сарадње, учесници Форума су 
препознали снаге и специфичности културног и креативног сектора региона, како да 
одговоре како регион може да развија своју културну препознатљивост, да ли може да 
користи добра и лоша искуства других европских региона попут скандинавског, балтичког 
или централноевропског, као и шта су најбоље прилике за развој Југоисточне Европе и 
које је место програма Креативна Европа у том процесу. У сврхе заједничког дефинисања 
препорука за развој региона Југоисточне Европе у оквиру Форума, Деск Креативна Европа 
Србија је организовала спровођење истраживања (Ре)позиционирање региона 
Југоисточне Европе кроз културу. Поред дебата, биле су представљене презентације 
пројеката организација из Србије које су оствариле подршку програма Креативна Европа, 
обуке за конкурисање на програм, тренинг за професионалце у култури који спроводи 
група водећих француских стручњака, правна и рачуноводствена саветовања. 

У оквиру форума одржана су и четири пратећа програма: програм за младе и будуће 
професионалце у култури (у сарадњи с Универзитетом уметности у Београду), програм  – 
дисонантно наслеђе и регионална сарадња (сарадња с организацијом Европа Ностра 
Србија), Европске престонице културе (у сарадњи с Деском Креативна Европа Грчка, 
Деском Креативна Европа Кипар и Фондацијом Нови Сад 2021) и Forum  français (у 
сарадњи са Француским институтом и Relais culture Europe, Париз).  

Форум Креативна Европа 2017 је одржан у организацији Деска Креативна Европа Србија и 
Министарства културе Републике Србије, у просторијама Дома омладине Београда, 
Европског центра за културу и дебату Град, Задужбини Илије М. Коларца, Галерији Звоно, 
Аероклубу, Француском културном центру у Београду и ЕУ Инфо центру у Београду. 

 

Обука у Тршићу, 7 - 10. август 2017. године 

Култура Деск Креативна Европа Србија у сарадњи са Центром за културу „Вук Караџић“ 
Лозница организовала је семинар „Програм Креативна Европа – припрема пројеката“ у 
знаменитом месту Тршић. 

Позив је био упућен свим установама и организацијама из Србије које планирају да 
конкуришу на програм Креативна Европа, независно од тога да ли су учествовали у 
пројектима међународне сарадње или тек планирају своје међународне активности. 



Извештај о  пословању Фонда „Европски послови“ АП Војводине за 2017. годину| 29  

 

Теме којима се семинар бавио су савремене праксе и концепти у међународној културној 
сарадњи, културној баштини и савременој уметности; менаџмент међународних 
пројеката; европска културна политика и приоритети програма Креативна Европа. 

Поред представника Деска Креативна Европа Србија, предавачи на семинару су Никола 
Крстовић (научни сарадник Центра за музеологију и херитологију, Филозофски факултет, 
Универзитет у Београду) представник пројеката Тејк Овер и МАПЕ, подржаних програмом 
Креативна Европа и представнице Антене. 

 

Обука на Андревљу, 31. октобар и 1. новембар 2017. Године 

Антена Култура Дескa Креативна Европа Србија организовала је дводневну обуку под 
називом „Припрема пројеката у оквиру програма Креативна Европа“ у Центру за 
привредно технолошки развој на Андревљу. 

Учеснике семинара су поздравили Ивана Ђурица, помоћница директорке Фонда 
„Европски послови“ АП Војводине и Димитрије Тадић, шеф Деска Kреативна Европа 
Србија, који је дао опште информације о програму у уводној презентацији. Kолеге из 
Деска Милан Ђорђевић и Нина Михаљинац представили су бројне примере пројеката који 
су добили финасирање и који су успешно имплементрани у оквиру програма КЕ. Учесници 
радионице су имали прилике да прате предавање Реље Бобића на тему: Kултура и 
креативне индустрије, који је дао осврт на оснивање специфичне и данас веома 
реномиране организације у југоисточној Европи „Нова Искра“, и поделио своје искуство у 
раду на два европска пројекта у којима „Нова Искра“ учествује. Kрај дана обележила је 
активна анализа пројектних идеја сваког од полазника који се припремају за актуелни 
конкурс из европских пројеката сарадње, отворен до 18. јануара 2018. године. Други дан 
обележило је представљање буџета пројеката и конкурсне документације потребне за 
аплицирање на овај европски програм. Полазници су имали прилику да чују детаљније 
информације о конципирању буџета пројекта, важности квалитетног партнерства, као и да 
заједно са Маријом Поповић прођу кроз апликациони формулар. 

Радионицу је похађало 25 полазника, који су изабрани на основу јавног позива на који се 
јавило готово стотину заинтересованих. 

Циљ обуке је подизање квалитета и припрема пројеката за конкурисање на програм 
Креативна Европа, подизање прогамско-организационих капацитета установа и 
организација из Србије, као и допринос деметрополизацији у пољу културе. Поред тога, 
обука се организује ради поспешивања комуникације, сарадње и размене искустава 
представника установа и организација у култури из градова и општина Србије. 
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 Семинар „Дигитални алати у култури: фондови, пројекти, публика“ у Београду, 27. И 28. 
новембар 2017. године  

Главне теме дводневног семинар „Дигитални алати у култури: фондови, пројекти, 
публика“ биле су дигитализације и примени дигиталних алата у култури. Првог дана 
догађаја су представљене различите могућности за остваривање финансијске подршке 
пројеката савременог стваралаштва у области дигиталних уметности, дигитализације 
културне баштине и њене интерпретације и промоције, примене дигиталних алата и 
иновација у раду с публиком, развоја дигиталне инфраструктуре и онлајн дистрибуције 
садржаја, интерсекторcке сарадње и јачања капацитета професионалаца у култури у 
процесу дигитализације.  

Другог дана су представљени примери културних иницијатива и пројеката који успешно 
примењују дигиталне алате. Указујући на промене у интеракцији културних програма и 
публике, овај део програма даје свеобухватан поглед на питања: како дигитализација 
утиче на креирање, доступност и коришћење културних садржаја; какав ефекат има на 
креаторе културних програма, какве прилике даје за даљи развој сектора културе: нова 
радна места и нове форме презентација. 

Допринос иновацији и креативности у области културе кроз савремено стваралаштво, 
осмишљавање нових пословних модела, коришћење дигиталних технологија и 
промовисање иновације кроз међусекторску сарадњу неки су од најважнијих приоритета 
програма Креативна Европа. 

Семинар је заједничка активност Деска Креативна Европа Србија и Сектора за развој 
дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности Министарства 
културе и информисања Републике Србије и Антене Култура Деска КЕ Србија. 

 

Инфо дан у Кикинди, 4. октобар 2017. године 

На иницијативу Центра за ликовну и примењену уметност Терра из Kикинде, 
представнице Антене Kултура Деска Kреативна Европа Србија одржале су 4. октобра Инфо 
дан у циљу упознавања институција културе са условима за конкурисање на актуелни 
позив за европске пројекте сарадње 2018 с фокусом на културно наслеђе у оквиру 
програма Kреативна Европа.    

 

Инфо дан у Зрењанину, 10. новембар 2017. године 

Инфо дан је одржан у малој сали Културног центра Зрењанин. Присутни су имали прилику 
да чују детаље актуелног позива као и о успешно имплементираном пројекту Музеја 
Савремене Уметности Војводине у оквиру програма Креативна Европа. У питању је 
међународни пројеkат "Risk Change" Креативна европа | потпрограм kултуре (2014-2020) 
који истражује социјално - политичке притиске који су условљени кретањем 
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становништва, променама места боравка, миграцијом, егзилом и сл, кроз 
интердисциплинарне и интеркултуралне приступе. У фокусу ће бити медијске и 
постмедијске уметничке праксе које глобалне друштвене проблеме повезују са 
уметношћу и науком. 

 

Инфо дан у Сремској Митровици, 22. новембар 2017. Године 

У сарадњи са председником скупштине града Ср. Митровица организован је инфо дан у 
Градској кући на тему „Актуелни позиви у оквиру програма Креативна Европа“. Инфо дану 
су присуствовале 24 особе које су запослене у институцијама културе. 

5. Инфо сесија о методологијама за координацију рада институција културе и могућности 
финансирања у Новом Саду, 18. октобар 2017. године 

 

Сектор за међународну сарадњу Фондације „Нови Сад 2021- Европска престоница 
културе“, 18. октобра 2017. у Културном центру Новог Сада, организовао је инфо дан 
“Флоатинг диван“ представивши том приликом међународне позиве за финансирање 
пројеката из културе, са освртом на примере добре праксе у Европи и сарадњу у 
Дунавском региону.  

Уводну реч дао је Вук Радуловић, руководилац сектора за међународну сарадњу 
Фондације „Нови Сад 2021“ и представио је досадашње и планиране активности 
Фондације усмерене ка интернационализацији локалне културне сцене.  

Присутни су могли да чују и основне информације о отвореном позиву Креативна Европа 
и могућностима за финансирање пројеката у 2018. години, од Мине Радмиловић Пјевац 
из Фонда „Европски послови“ Владе Војводине. Мáртон Мéхес, менаџер у култури и 
Дубравка Лазић са Академије уметности у Новом Саду представили су ДТП ИНТЕРРЕГ 
платформу за културне пројекте објашњавајући значај кохезионе политике и 
транснационалне сарадње. Мехеш је даље навео, да Нови Сад има потенцијал да постане 
центар за међународну сарадњу у култури истичући да ће 2018. година бити година 
културног наслеђа, што ће уједно бити и фокус Новог Сада као Европске престонице 
културе у тој години. 

 

Инфо сесија у Новом Саду, 21. јун 2017. године 

 У организацији Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са 
верским заједницама, у великој сали Скупштине Војводине одржано је саветовање 
„Могућности финансирања пројеката у области културе путем ЕУ фондова“, намењен пре 
свега носиоцима функција у локалним самоуправама, али и запосленима у покрајинским 
институцијама који раде на припремама пројеката. Поздрављајући учеснике скупа, 
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заменик покрајинског секретара др Небојша Кузмановић је нагласио да је ово изванредна 
прилика и шанса да се на једном месту, кроз практична искуства и знања људи из струке, 
упознају са програмима ЕУ везаним за културу и културну баштину и, наравно, 
могућностима приступа тим програмима. 

Учесницима се обратио и помоћник покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу 
Радослав Петковић, истичући да ови програми и јавни позиви представљају шансу да се 
заједничким снагама унапреди културна слика АП Војводине и промовишу културна 
достигнућа и баштина у светлу каквом она то заслужују. О програмима прекограничне 
сарадње  и другим иностраним фондовима за пројекте у области културе говорила је 
Мина Радмиловић-Пјевац из Фонда „Европски послови“ АПВ , док је о програму 
„Креативна Европа“ и његовим смерницама говорио Димитрије Тадић, руководилац 
Деска Креативна Европа Србија. Када је реч о примерима добре праксе, искуства су 
изнели Лука Кулић из Музеја савремене уметности Војводине и др Славица Вујовић из 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе. О улози покрајинског секретаријата за 
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, као и подршци и начинима 
сарадње говориле су сараднице у секретаријату Бојана Беговић и Љиљана Ћумура.  

 

3. Едукативне активности  
 

Будући да се Србија налази у процесу евроинтеграција појављују се и изазови које треба 
да превазиђу не само државни, регионални и локални органи и институције већ и 
представници организација цивилног друштва, образовних и научних институција, 
институција културе и медија али и представници институција које се баве питањима 
социјалне заштите и едукативних програма на тему припрема европских пројеката и 
система финансирања истих. У циљу подизања институционалних капацитета АП 
Војводине и капацитета свих субјеката заинтересованих за пројектно финансирање кроз 
ЕУ фондове, Фонд је од почетка 2016. године реализовао низ обука у виду семинара, 
радионица и тренинга у области припреме предлога пројеката по европским правилима и 
процедурама, као и на тему имплементације одобрених европских пројеката.  
 
Врсте обука обухваћених едукативним активностима: 
 

  „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове” - Специјалистички програм.  

 „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ - обука; 
 
 

I Програм „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ 
 
Реализацијa Програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“  
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Узимајући у обзир да се сваке године значајна ЕУ средства одобравају за спровођење 
пројеката на националном, регионалном и локалном нивоу широм Европске уније и 
држава које се налазе у претприступном процесу, а сходно Акционом плану за 
реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године, Фонд 
„Европски послови“ АП Војводине, у сарадњи са Економским факултетом у Суботици, 
Одељењем у Новом Саду, реализовао је трећи циклус Програма „Управљање 
регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ (у даљем тексту: Програм), који је у План 
уврштен у оквиру Приоритета IV (Развој институционалне инфраструктуре), у мери 4.1 
(Развој институционалног оквира у циљу смањења регионалних разлика) под називом 
„Академија за европске послове и фондове“. Kомплетан Програм финансиран je 
средствима Аутономне покрајине Војводине. 
 
Главне предности Програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ 
огледају се у следећем: 

• Обједињено и системско унапређење институционалних капацитета у АП 
Војводини; 
• Стратешко фокусирање на обуке на основу приоритета покрајинске 
администрације, а у складу са потребама покрајине и локалних самоуправа; 
• Ефикасно и директно преношење најновијих информација по питању коришћења 
ЕУ фондова; 
• Ефикаснији начин за одржавње обука у земљи и иностранству код регионалних 
партнера. 

 
Програм омогућава учесницима упознавање са ЕУ процесима и регионалним политикама, 
као и са значајем и могућностима приступања европским фондовима, ради одговарајуће 
стручне анализе проблема регионалног развоја у контексту ЕУ интеграција, а у циљу 
доношења релевантних одлука и закључака приликом управљања пројектима и креирања 
програмских и пројектних докумената у процесу приступања Европској унији. Учесници 
Програма су запослени у јединицама локалне самоуправе, покрајинској администрацији, 
развојним агенцијама, јавним и јавно-комуналним предузећима, образовним 
институцијама, институцијама културе, организацијама цивилног друштва, малим и 
средњим предузећима и предузетницима, факултетима, институтима и истраживачким 
установама, другим институцијама које могу кориснити средства из европских фондова. 
 
Фонд „Европски послови“ АП Војводине је, у циљу одабира полазника, дана 7. априла 
2017. године, објавио Конкурс за трећу генерацију полазника за пријаву на 
Специјалистички програм „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“,  који је 
био отворен до 28. априла 2017. године. Koнкурс је објављен на информативним 
порталима Фонда „Европски послови“ АП Војводине и Покрајинске владе. Дана 08. маја 
2017. године извршен је одабир 45 лица - полазника Програма.  
 
Економски факултет у Суботици обезбедио је професоре и предаваче програмских 
наставних дисциплина и адекватан простор за спровођење едукативних активности чиме 
су се стекли услови за почетак реализације Програма. 
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Програм обухвата укупно 200 наставних часова у оквиру 23 наставне дисциплине 
организованих кроз 4 радна модула и то:  
 
МОДУЛ 1: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ПРОЦЕС ПРИДРУЖИВАЊА 
(30 ЧАСОВА) 
Наставне дисциплине:  
• Економски аспекти европских интеграција 
• Процес доношења одлука и правни систем ЕУ 
• Регионалне развојне политике и ЕУ 
• Проширење ЕУ: Република Србија 
 
МОДУЛ 2: УПРАВЉАЊЕ ЛОКАЛНИМ И РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈЕМ (50 ЧАСОВА) 
Наставне дисциплине:  
• Стратешко и оперативно планирање на локалном нивоу 
• Стратегија паметне специјализације 
• Територијални маркетинг 
• Рурални развој 
 
МОДУЛ 3: ПРОГРАМИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (50 ЧАСОВА) 
Наставне дисциплине:  
• ИНТЕРЕГ  ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија 
• ИНТЕРЕГ  ИПА програм прекограничне сарадње Румунија-Србија 
• ИНТЕРЕГ  ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија 
• ИНТЕРЕГ  ИПА програм прекограничне сарадње Србија-БиХ 
• ИПАРД – претприступни инструмент за рурални развој 
• Транснационални програми (Дунавски, Јадранско-Јонски) 
• Креативна Европа, Европа за грађане и грађанке 
• Програм Европске уније у области запошљавања и социјалних иновација 
• Еразмус + 
• Хоризонт 2020 и Козме 
 
МОДУЛ 4: УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА (70 ЧАСОВА) 
Наставне дисциплине:  
• Дефинисање пројектног предлога и учесника на пројекту 
• Изградња логичког оквира пројекта 
• Буџетирање пројекта 
• Управљање процесом имплементације – 1. део 

 Управљање процесом имплементације – 2. део 
• Мониторинг, евалуација, ревизија 
 

Динамика реализације модула Програма: 
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 Први модул од 19.05. до 03.06.2017. године 

 Други модул од 09.06. до 17.06.2017.  године  

 Трећи модул од 09.09. до 07.10.2017.  године 

 Четврти модул од 13.09. до 01.12.2017. године 

Настава се одвијала петком  и суботом. Укупан број школских часова петком износио је 80, 
а суботом 120. 

Након сваког предавања извршена је евиденција присуства полазника, као и евалуација 
предавача.  
 
Ради реализације програмских активности, формирмира је информациона платформа, 
која је одржавана током реализације Програма, и на коју је био постављен сав едукативни 
материјал у електронској форми, за сваку наставну дисциплину обухваћену Програмом, са 
могућношћу интерактивне комуникације између Економског факултета, Фонда и 
полазника Програма. Ради приступа информационој платформи, лицима обухваћеним 
Програмом достављене су потребне шифре.  
 
У склопу Програма израђена је брошура о Програму у циљу промоције истог. Тираж 
брошуре је био 250 ком. 
 
Програм је успешно реализован, а полазницима су додељена Уверења о завршеном 
Програму. Као резултат Програма, израђено је 5 пројектних предлога са оквирним 
буџетом.  
 
 
Предавања гостујућих страних предавача у оквиру Програма  „Управљање регионалним 
развојем кроз ЕУ фондове“ 

 

Предавање проф. др Франца Шаусбергера  

У склопу Програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“, 24. јуна 2017. 
године, одржано је предавање проф. др Франца Шаусбергера, председавајућег Института 
региона Европе (ИРЕ) и посебног саветника Европске комисије за државе у процесу 
приступања Европској унији, на тему „Тренутна ситуација и напредак Србије на путу ка 
Европској унији". 

 

Предавање Младена Шимунца  

Гостујући страни предавач Младен Шимунац, из Републике Хрватске одржао је 10. 
новембра 2017. године предавање на тему „ЕУ модел управљања развојем“. Полазници 
Програма били су у прилици да чују примере праксе земаља из Европске уније које су 
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креирале специјализоване производе, по којима су се издвојиле од осталих земаља, не 
само унутар Уније и на који начин ти производи доприносе развоју одређене регије или 
државе. 
 
 

Предавање Даркa Телићa 

Гостујући страни предавач Дарко Телић, из Републике Српске одржао је 18. новембра 
2017. године предавање на тему „Програм прекограничне сарадње Србија-БиХ 2014-
2020“. Полазници су у радним групама имали прилике да представе резиме својих 
пројектних идеја које су развили у току самог Програма и прилагоде их овом приликом, за 
потребе Програма прекограничне сарадње Србија-БиХ. 
 

 
Стручна пракса у оквиру Програма  „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ 
фондове“ 

Како је један од циљева самог програма да се полазници упознају са примерима добре 
праксе, пројектима који су се реализовали, програмом је предвиђена стручна пракса у 
некој од земаља у региону која је успешна у тој области. Стручна пракса треће по реду 
генерације полазника Програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ је 
2017. године реализована посетом Загребу и Шибенско-книнској жупанији Републике 
Хрватске, у периоду 14-17. септембра 2017. године.  
 
У Загребу је организован сусрет у Министарству регионалног развоја и фондова Европске 
уније Републике Хрватске. Полазнике, који су представници покрајинске администрације, 
јединица локалних самоуправа, јавних и комуналних предузећа, организација цивилног 
друштва, примила је госпођа Габријела Жалац, министарка, као и државна секретарка 
Споменка Ђурић и том приликом упознале их са радом самог министарства, са 
програмима ЕУ који су Републици Хрватској сада доступни, као земљи чланици ЕУ, као и 
са програмима који су јој били доступни пре чланства у ЕУ, како су та средства 
искористили, истакли неке од својих значајних  ЕУ пројеката и указали на своја искуства у 
самом претприступном процесу. 
 
У Шибенику је организован састанак са директорицом Развојне агенције Шибенско-
книнске жупаније Миром Лепур и жупаном Гораном Пауком, где је за полазнике 
Програма организовано представљање пројеката који су се реализовали у жупанији кроз 
ЕУ фондове, као и сама делатност Развојне агенције. Пројекти који су се издвојили су 
„ALUTECH”- развојно иновацијски центар, пројекат који је суфинансирала Европска унија 
из Европског фонда за регионални развој и пројекат „HOLISTIC”- холистички модел 
интегралне заштите од шумских пожара. Уз размену искустава на већ реализованим ЕУ 
пројектима, разговарало се и на тему могуће сарадње, у оквиру програма Креативна 
Европа и Дунавски транснационални програм (ДТП).  
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Овом приликом је организовано и представљање као и промоција потенцијала АП 
Војводине и Фонда „Европски послови” АП Војводине, током којег су представнице Фонда 
упознале домаћине са капацитетима и потенцијалима АП Војводине као и са областима 
потенцијалне будуће сарадње.  
 
У наставку је организована посета пројекту „Туристичка валоризација канала Св. Анте у 
Шибенику” који је финансиран из IPA III C компоненте (Регионални развој), посета 
шеталишту св. Анте до ушћа и тврђаве св. Николе. Током боравка у Шибенско-книнској 
жупанији полазници су имали прилику да посете још неке од пројеката који су се 
реализовали на територији жупаније као што је ревитализација тврђаве Бароне у 
Шибенику такође финансиран из IPA III C компоненте (Регионални развој), острво Првић и 
меморијални центар Фауста Вранчића, чији је завршетак финансиран из IPA III C, 
(Регионална конкурентност), затим обилазница Водице, велетржница Трибуњ (финасиран 
из програма ИПА) . 
 
Током посете, организован је и сусрет са градоначелником Скрадина, Антониом 
Брајковићем. 

У Карловцу је полазнике дочекао градоначелник Карловца, Дамир Мандић и заједно са 
представницима домаћина представио пројекат „AQUATIKA“, реч је о слатководном 
акваријуму са око 100 врста риба (финасиран кроз Европски фонд за регионални развој). 

Програм стручне посете је пратио и консултант за локални и регионални развој и ЕУ 
пројекте Младен Шимунац. 

Полазници су током путовања у суседну Републику Хрватску и посетом Шибенско-
книнској жупанији могли да сазнају више о примерима добре праксе, да посете пројекте и 
сазнају о искуствима писања и имплементације ЕУ пројеката из „прве руке”.  

 

Свечана додела уверења трећој генерацији полазника Програма  „Управљање 
регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ 

На Економском факултету у Новом Саду дана 14. децембра 2017. године свечано су 
уручена уверења полазницима који су успешно завршили Програм „Управљање 
регионалним развојем путем ЕУ фондова“, а који у сарадњи са Економским факултетом 
спроводи Фонд „Европски послови“АП Војводине. 
Председник Скупштине АП Војводине, који је и председник УО Фонда „Европски послови“ 
АПВ Иштван Пастор уручио је уверења полазницима који су успешно завршили овај 
шестомесечни програм, нагласивши своје уверење да ће знања и искуства које су стекли у 
претходном периоду на најбољи могући начин искористи у професионалном смислу, али 
да ће истовремено допринети и развоју локалних самоуправа, институција и невладиних 
организација из којих долазе. 
Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу Огњен Бјелић истакао је значај великог броја полазника и све већег 
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интересовања за овај специјалистички програм и додао да је готово немогуће говорити о 
регионалном развоју, а при томе, немати едуковане људе који поседују стручно знање из 
те области. 
Директорка Фонда „Европски послови“ Видосава Ендерић истакла је да је креирање нових 
знања неопходно на путу ка ЕУ, те да су полазници програма заједнички већ креирали 
неке пројекте који ће моћи да се користе у наредном периоду, с обзиром на to да је позив 
за конкурсе ИПА прекограничне сарадње са Румунијом већ отворен, док ће следеће 
године бити отворен позив и за сарадњу са Хрватском и Мађарском. 
Декан Економског Факултета у Суботици проф. др Александар Грубор рекао је да се 
земље у окружењу, па тако и Република Србија суочавају са проблемом високе 
урбанизације, односно концентрацијом становништва на веће градове, те да је развој 
локалних самоуправа којем ће допринети полазници програма, један од начина 
решавања питања равномерног регионалног развоја. 
Програм „Управљање регионалним развојем путем ЕУ фондова“, финансиран је 
средствима АП Војводине, а учешће је узело 45 полазника из покрајинских секретаријата 
и институција, локалних самоуправа и организација цивилног друштва. Полазници су 
похађали часове у оквиру четири наставна модула: Економија, право и политике Европске 
уније и процес придруживања; Управљање локалним и регионалним развојем; Програми 
Европске уније и Управљање пројектима. 
Учешће у Програму пружило је могућност полазницима да се кроз наставне часове 
упознају са политикама Европске уније и успешно усвоје релевантна знања и вештине која 
ће им омогућити да активно учествују у процесу европских интеграција, и то посебно кроз 
процес креирања и имплементације европских пројекта, са циљем регионалног развоја 
АП Војводине. 
 
 

II Обуке „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ 
 
У циљу подизања институционалних капацитета АП Војводине и свих субјеката 
заинтересованих за конкурисање за ЕУ средства кроз пројекте, Фонд „Европски послови“ 
АП Војводине реализује обуку под насловом „Могућности финансирања путем ЕУ 
фондова“ у области управљања пројектним циклусом и упознавања са свим елементима 
и процедурама неопходним за формулисање успешних прелога пројеката за конкурисање 
на ЕУ конкурсе. 
 
Главни циљ обука у организацији Фонда јесте да се представници инсититуција оспособе 
за коришћење фондова Европске уније, да науче самостално да формулишу пројектне 
предлоге и стратешки их позиционирају у оквире дефинисаних приоритета, мера и 
финансијских ограничења. Током обука полазници развијају посебне вештине и ставове 
који су неопходни за преузимање активне улоге у развоју и имплементацији пројеката на 
локалном и регионалном нивоу. Циљ Фонда је да се преко обука и тренинга утиче на 
правовремено идентификовање потенцијалних пројектних идеја и предлога, 
обавештеност о актуелним и планираним конкурсима, као и да се превазиђу све 
потешкоће приликом формулисања и подношења пројектних предлога.  
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Обука се реализује коришћењем интерактивних метода учења које подразумевају 
активно учешће за време предавања, али и примену стеченог знања кроз практичне 
примере и задатке који се постављају пред полазнике. Време трајања обуке је 1-3 дана. 
Током године отворена је могућност формирања едукативних садржаја по мери и 
захтевима самих заинтересованих организација и полазника. Тренинг програми су 
намењени пре свега запосленима у институцијама јавног сектора (јединице локалне 
самоуправе, покрајински секретаријати и њихови индиректни корисници, јавна и јавно-
комунална предузећа итд.) који су препознали пројектно финансирање као своју шансу, 
али и другим заинтересованим организацијама са територије наше земље и АП Војводине 
које имају значајну улогу у процесу европских интеграција и приближавања нашег 
друштва Европској унији. 
 
Специфични циљеви обуке су:  
 
• упознавање са начином управљања и основним карактеристикама расположивих 

фондова у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) Европске уније; 
• представљање значаја претприступних фондова Европске уније; 
• упознавање са концептима програма прекограничне сарадње и програма Заједнице у 

којима Република Србија има право учешћа;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
• упознавање са основним принципима управљања пројектним циклусом; 
• упознавање и практична примена приступа логичког оквира у развијању и 

формулисању пројектних идеја; 
• упознавање и оспособљавање за коришћење алата који олакшавају припрему 

предлога пројеката; 
• упознавање са садржајем апликационих формулара и других неопходних пројектних 

образаца, упознавање са критеријумима за евалуацију квалитета пројектних предлога; 
• представљање примера успешних пројеката. 
 
Циљ је да учесници након завршене обуке буду у могућности да: самостално преточе 
пројектну идеју у предлог пројекта по ЕУ захтевима, израде логичку матрицу пројекта, 
израде буџет пројекта по методологији ЕУ, креирају конкретне пројектне предлоге у 
складу са правилима функционисања и финансирања из претприступних фондова и 
програма Европске уније, препознају систем евалуације предлога пројеката, конкуришу у 
програмима прекограничне сарадње и другим ЕУ програмима и путем европских 
пројеката утичу на унапређивање своје заједнице.  
 
Обуке су намењене свим институцијама које се могу јавити као корисници ЕУ средстава: 
државна управа (владине, покрајинске институције, локалне самоуправе, итд.), развојне 
агенције, привредне коморе, организације цивилног друштва, образовне институције, 
научно-истраживачке институције, туристичке организације и сл. 
 
Структура обуке „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ према модулима: 
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Модул 1. ЕУ фондови – Теме: 
- Програми прекограничне сарадње – Упознавање са ИПА програмима прекограниче 

сарадње који су на располагању институцијама са територије АП Војводине, 
упознавање са мерама и циљевима у оквиру програма, расположивим средствима, 
као и резултатима претходних позива. 

- Програми Европске уније – Упознавање са програмима Европске уније који су на 
располагању институцијама са територије АП Војводине, упознавање са мерама и 
циљевима у оквиру појединачних програма, расположивим средствима, као и 
резултатима претходних позива. 

- ПЦМ методологија – Упознавање са основним принципима управљања 
пројектним циклусом и фазама у оквиру пројектног циклуса. 

- Приступ логичког оквира – Упознавање са корацима у приступу логичког оквира, 
анализа заинтересованих страна, анализа проблема, анализа циљева, анализа 
стратегија. 

- Интерактивна радионица – Практичан рад у малим групама (4-6 полазника) где 
свака група за своју пројектну идеју врши анализу заинтересованих страна, анализу 
проблема, анализу циљева и анализу стратегија. 

 
Модул 2. Логичка матрица – Теме: 

- Прва колона логичке матрице (а. Општи циљ, б. Специфични циљеви, в. 
Очекивани резултати, г. Активности) – Стицање знања и вештина за попуњавање 
прве колоне логичке матрице, формулисање општег циља и специфичних циљева 
пројектног предлога, одређивање очекиваних резултата пројектног предлога, као и 
планирање активности пројекта. 

- Индикатори – Стицање знања и вештина за формулисање адекватних индикатора 
у логичкој матрици усклађених са темом пројектног предлога. 

- Извори верификације – Стицање знања и вештина за фомулисање адекватних 
извора верификације у логичкој матрици у складу са претходно дефинисаним 
индикаторима. 

- Прертпоставке и ризици – Стицање знања и вештина за идентификацију 
потенцијалних ризика и предуслова у складу са ЕУ правилима и пројектним 
идејама самих полазника. 

- Интерактивна радионица – Поступно попуњавање логичке матрице у малим 
радним групама од 4 до 6 полазника као део процеса развијања пројектне идеје 
сваке радне групе. 

 
Модул 3. Буџетирање пројеката – Теме: 

- Основна правила буџетирања – Упознавање са основним правилима формирања 
буџета за пројекте који се финансирају из средстава Европске уније. 

- Буџетске ставке у пројектним буџетима – Упознавање са буџетским ставкама, 
начином попуњавања финансијског дела буџета, упознавање са утврђеним 
односима између буџетских ставки унутар буџета пројекта. 

- Наративни део буџета – Стицање знања и вештина за успешно попуњавање 
наративног (описног) дела буџета, а у складу са финансијским делом буџета. 
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- Интерактивна радионица – Поступно попуњавање формулара буџета у малим 
радним групама у складу са пројектним идејама сваке групе. 

 
 
 
Модул 4. Апликациони формулар – Теме: 

- Апликациони формулар у ИПА програму прекограничне сарадње Мађарска – 
Србија – појашњавање свих категорија и саме структуре апликационог формулара, 
повезивање са пољима логичке матрице. 

- Апликациони формулар у ИПА прекограничним програмима Хрватска – Србија и 
Србија – Босна и Херцеговина – Упознавање са апликационим формуларом који се 
користи у прекограничним програмима Хрватска – Србија и Србија – Босна и 
Херцеговина, појашњавање свих категорија и саме структуре апликационог 
формулара, повезивање са пољима логичке матрице. 

- Резиме пројекта – Стицање знања и вештина за формулацију успешног резимеа за 
предлог пројекта. 

- Интерактивна радионица – Поступно повезивање резимеа пројекта у малим 
радним групама у складу са пројектним идејама сваке групе. 

 
Модул 5. Подношење предлога пројеката – Теме: 

- Регистрација у ПАДОР бази – Упознавање са поцедуром регистрације институција 
у ПАДОР бази која је предуслов за конкурисање на одређене позиве ЕУ. 

- Пропратна документација – Упознавање са свом документацијом коју је 
неопходно приложити уз апликациони формулар, а у склопу конкурисања на 
отоврене позиве ЕУ. 

- Евалуација пројектних предлога – Упознавање са процедурама и формуларом за 
оцењивање предлога пројеката, као и са елементима које евалуатори оцењују 
прилком евалуације пројектних предлога. 

- Примери успешних ЕУ пројеката – Представљање примера успешних пројеката 
усклађених са облашћу рада институције чији запослени похађају обуку. 

 
Табела 1. – Одржане обуке под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ 
у периоду јануар – децембар 2017. године 
 

ИНСТИТУЦИЈА АДРЕСА И МЕСТО 
ОДРЖАВАЊА ОБУКЕ 

ДАТУМ 
ОДРЖАВАЊА 
ОБУКЕ 

БРОЈ 
УЧЕСНИКА 

1.  Основна школа "Алекса 
Шантић"  

Војводе Путника 6, 
21212 Степановићево 

8-10.3.2017. 14 

2.  Средња школа "Вук 
Караџић"  

Гимназијска 2, 23240 
Сечањ 

29-31.3.2017. 22 
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3.  Центар за превенцију 
самоубистава и пружање 
емотивне подршке 
"СРЦЕ", Нови Сад 

НСХЦ, Булевар Војводе 
Степе 1, 21000 Нови 
Сад 

5-7.4.2017. 13 

4.  ЈКП "Тржница" Нови Сад Жике Поповића 4, 
21000 Нови Сад 

19-21.4.2017. 13 

5.  Служба за управљање 
људским ресурсима 
Покрајинске владе 

Скупштина АП 
Војводине, Владике 
Платона бб, 21000 Нови 
Сад 

25-27.4.2017. 14 

6.  Општина Србобран Велика сала Скупштине 
Општине Србобран, Трг 
Слободе 2, 21480 
Србобран 

3-5.5.2017. 17 

7.  Медицинска школа 
"Стевица Јовановић" 

Пастерова 2, 26000 
Панчево  

10-12.5.2017. 29 

8.  Општина Темерин Новосадска 326,    
21235 Темерин 

17-19.5.2017. 29 

9.  Градска управа Града 
Панчева 

Зграда Градске управе, 
Сала на IX спрату, Трг 
краља Петра I 2-4, 
26000 Панчево 

24-26.5.2017. 17 

10.  Град Кикинда Сала Културног центра 
Кикинда, Трг српских 
доборовољаца 23, 
23300 Кикинда 

31.5-2.6.2017. 16 

11.  Општина Бачки 
Петровац 

Велика сала Скупштине 
Општине Бачки 
Петровац, Коларова 6, 
21470 Бачки Петровац 

7-9.6.2017. 22 

12.  Општина Нови Кнежевац Краља Петра I 
Карађорђевића 1, 
23330 Нови Кнежевац 

14-16.6.2017. 17 

13.  Општина Бачка Топола Маршала Тита 38, 
24300 Бачка Топола 

21-23.6.2017.        22 



Извештај о  пословању Фонда „Европски послови“ АП Војводине за 2017. годину| 43  

 

 

Обзиром да је главни циљ обука да учесници овладају вештинама формулисања 
пројектних предлога у складу са финасијским ограничењима, приоритетима и мерама, 
зависно од  датих позива и конкурса, значајно је истаћи да је у оквиру ове едукативне 
активности обучено 389 учесника (266 жена и 123 мушкарца), кроз 20 обукa током 2017. 
године. Учесници су оспособљени за преузимање активније улоге у развоју и 
имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу, а у складу са европским 
стандардима и одговарајућим покрајинским и републичким стратешким документима. 
Преглед одржаних обука у периоду јануар – децембар 2017. године приказан је изнад, у 
табели 1. 

14.  Ветеринарска комора 
Србије – Регионални 
одбор, Јужнобачки округ 

Научни институт за 
ветеринарство,  
Руменачки пут 20, 
21000 Нови Сад 

29-30.6.2017. 22 

15.  Општа болница "Др 
Радивој Симоновић" 
Сомбор 

Војвођанска 75,     
25000 Сомбор 

5-7.7.2017. 24 

16.  Удружење грађана за 
церебралну и дечију 
парализу Јужно-бачког 
округа "СУНЦЕ" Нови 
Сад 

Булевар Цара Лазара 
35, 21000 Нови Сад 

19-21.7.2017. 16 

17.  Институт за јавно 
здравље Војводине  

Футошка 121,          
21000 Нови Сад 

20-22.9.2017. 31 

18.  Институт за онкологију 
Војводине 

Пут др Голдмана 4, 
21204 Сремска 
Каменица 

11-13.10.2017. 21 

19.  Канцеларија за младе 
Нови Бечеј, Општинска 
управа Нови Бечеј 

 Свечана сала у згради 
Општинске управе 
Нови Бечеј, Жарка 
Зрењанина 8,         
23272 Нови Бечеј 

6-8.12.2017. 17 

20.  Удружење дистрофичара 
Јужнобачког округа 

Градска организација 
слепих, Милетићева 28, 
21000 Нови Сад 

13-15.12.2017. 13 

Укупно: 389 
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Графикон 1. – Преглед учесника на обукама по врстама институција из којих долазе за 
2017. годину 

 

 

Едукативне активности на тему припреме и реализације европских пројеката спровођене 
су током целе године. Структура учесника на обукама, на основу врсте институција које су 
поднеле захтев за одржавање обуке, приказана је на Графику бр. 1. Највећи број 
полазника, 26%, представници су образовних институција, али и представници научно-
истраживачких центара и факултета. Представници институција које су основане од стране 
Републике Србије и АП Војводине чине 19% од укупног броја полазника, локалне 
самоуправе 10%, јавна предузећа 10%.  Из здравствених институција је обуку похађало 
18% полазника, а 17% чине представници невладиних организација и других видова 
удружења. 
 
На основу евалуационих упитника попуњених од стране полазника након реализованих 
обука утврђено је да је концепт обука у потпуности испунио очекивања учесника, као и 
све информације које су им презентоване, а посебно практични део обука и интерактивни 
приступ предавача (Предавачи су били на располагању полазницима за све недоумице и 
online консултације како током, тако и након одржавања обука). Све компоненте обука су 
веома високо оцењене. На основу Графикона бр. 2 укупно 94% полазника обука је 
оценила рад предавача оценом 5, садржај обуке је такође оцењен највишом оценом од 
стране 81% полазника, квалитет презентација са 75%, укупна форма и стил семинара са 
81%, ниво учешћа са 75% и рад у радним групама са 80%.  

26% 

10% 

17% 
19% 

18% 

10% 

Учесници на одржаним обукама у 2017. 
години 

Школе, високошколске и научне 
организације 

Локалне самоуправе 

Невладине организације и друго 

Покрајинске и републичке 
институције 

Здравствене установе 

Јавна предузећа 
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Графикон 2. – Оцене квалитета елемената обуке на основу евалуцаионих листића 
попуњених од стране полазника обука 
 

 
 
 
 
Графикон 3. – Испуњеност очекивања полазника након реализације обука 
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Око 84 % полазника је након реализације обука изјавило да је семинар испунио њихова 
очекивања што је приказано Графиконом бр. 3.  
На основу укупних резултата спроведене евалуције, реализација обука се наставља јер је 
потреба за обукама и даље веома присутна и актуелна, имајући у виду процес 
приближавања Републике Србије Европској унији.  
 
 

III Предавање под називом „Историја и настанак Европске уније“ ученицима основних 
школа општине Зрењанин у оквиру манифестације „Европско село“ 
 

Поводом манифестације „Европско село“ која окупља основне школе општине Зрењанин 
са циљем промовисања различитости народа и држава на којима је саграђена модерна 
Европа,  представници Фонда „Европски послови’’ АП Војводине, у периоду од 10. до 21. 
априла 2017. године, одржали су предавање под називом „Историја и настанак Европске 
уније“. Циљна група били су ученици од петог до осмог разреда основних школа на 
територији општине Зрењанин. 

Предавачи из Фонда „Европски послови“ АП Војводине, упознали су ученике са циљевима 
и мотивима оснивања Европске уније и њеног развоја, док су ученици показали одлично 
географско и историјско знање у интеракцији са предавачима. Такође, ученици су имали 
ту могућност да постављају питања на тему ЕУ  и да активно учествују у предавању. 

Укупан број ученика који је присуствовао предавању био је 1315 из 28 основних школа са 
територије општине Зрењанин, не рачунајући наставно особље. 
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Предавања су одржана као припрема за манифестацију „Европско село“, која је одржана, 
уочи Дана Европе, по шести пут, у Зрењанину, 5. маја 2017. године, заједно са сајмом ЕУ 
пројеката „ЕУ и Србија на делу“, на ком су представљени најзначајнији актуелни пројекти 
које у Војводини финансира Европска унија.  

Током трајања „Европског села”,  деца предшколског и основношколског узраста на 
својим штандовима и централној бини представили су и промовисали државе чланице 
Европске уније, њихове културе, обичаје, традицију, занимљивости.  Поред тога, 
организован је и квиз „Колико познајеш Европску унију?", осмишљен као такмичење у 
познавању Европске уније за ученике. 

 
 

4. ФЕП туре 
 
Унапређивање односа Србије са ЕУ и напредак у интеграцијама захтева унапређење и 
побољшање информисаности грађана и представника свих сектора у АП Војводини по 
питању самог процеса европских интеграција, као и промовисања регионалних 
иницијатива, интензивирања сарадње и упознавања са могућностима за креирање и 
имплементацију заједничких пројеката. Фонд организује и спроводи посете у општинама 
и градовима на територији АП Војводине усмерене на представнике локалних 
самоуправа, округа, привредних комора, јавних предузећа, невладиног сектора, те других 
релевантних институција. Главни циљ ових обилазака је упознавање присутних са 
могућностима финансирања које нуде ЕУ фондови који су на располагању субјектима са 
територије Војводине.  

 
У току 2017. године фокус је стављен на пружање подршке и интензивирање сарадње са 
неразвијеним општинама (укупно је 19 општина класификовано као неразвијене на 
територији АП Војводине). Одржани су радни састанци са представницима 18 
неразвијених општина:  

 
 

 Округ Општина Датум 

1 Севернобачки округ Мали Иђош 14.7.2017. 

2 Западнобачки округ Оџаци 7.9.2017. 

3 Јужнобачки округ Тител 20.7.2017. 

4 Жабаљ 20.7.2017. 

5 Бач 22.8.2017. 
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6 Србобран 22.8.2017. 

7 Севернобанатски округ Чока 23.10.2017. 

8 Средњебанатски округ Нови Бечеј 8.8.2017. 

9 Нова Црња 9.8.2017. 

10 Житиште 18.8.2017. 

11 Сечањ 30.10.2017. 

12 Јужнобанатски округ Бела Црква 25.7.2017. 

13 Пландиште 20.9.2017. 

14 Алибунар 25.10.2017. 

15 Опово 25.10.2017. 

16 Ковин 21.11.2017. 

17 Сремски округ Ириг 11.9.2017. 

18 Шид 26.10.2017. 

Приликом посета, представници општинских управа и канцеларија за локално-економски 
развој информисали су Фонд о тренутним активностима и проблемима са којима се 
сусрећу, као и плановима за наредни период. Главни проблем махом су недостатак 
финансијских средстава и стручног кадра. Као приоритете, општине су углавном навеле 
инфраструктурне радове (локални путеви), комунална питања (канализација, водовод), 
проблеме заштите животне средине (регионалне депоније, квалитет воде за пиће) и 
недовољно искоришћење туристичких потенцијала, што се углавном уклапа у приоритете 
програма Европске уније који су им доступни. Генерални закључак ових радних посета 
јесте то да је један од начина подстицања локално-економског развоја ових неразвијених 
општина на територији Војводине тај да се повећа информисаност и оснаже оперативни 
капацитети за веће учешће у програмима Европске уније, којим би дошли до 
бесповратних финансијских средстава, и решили неке од својих приоритетних проблема. 

Крајем године, Фонд је посетио 9 градова и општина АП Војводине које спадају у 
развијене и које су постигле завидне резултате у реализацији ЕУ пројеката:  

 Округ Општина Датум 

1 Севернобачки округ Суботица 23.11.2017. 

2 Западнобачки округ Сомбор 5.12.2017. 
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3 Јужнобачки округ Нови Сад 29.11.2017. 

4 Севернобанатски округ Кикинда  15.11.2017. 

5 Кањижа 16.11.2017. 

6 Средњебанатски округ Зрењанин 7.11.2017. 

7 Јужнобанатски округ Панчево 17.11.2017. 

8 Вршац 24.11.2017. 

9 Сремски округ Инђија 30.11.2017. 

 

План је да се у наредном периоду неразијене општине упознају са позитивним 
примерима развијених општина, као подстрек за њихов даљи рад. 

 

5. Координационе групе 
 
У циљу повећања апсорпционих капацитета АП Војводине, када је у питању коришћење 
расположивих европских фондова, Фонд је наставио да узима активну улогу у 
координацији активности покрајинских институција, секретаријата Покрајинске владе, 
регионалних развојних агенција, органа јединица локалне самоуправе и других 
институција укључених у процес европских интеграција, а које су исказале интересовање 
за сарадњу са Фондом. Као део система за информисање, координационе групе 
наставиле су да окупљају представнике релевантних јавних институција, као и 
организација цивилног друштва на подручју АП Војводине, са циљем унапређивања 
протока информација на тему доступних европских фондова и програма, као и актуелних 
европских конкурса.  
 
Свакој институцији и организацији дата је могућност да делегира свог представника 
(контакт особу) у оквиру одређене координационе групе. Контакт особа је задужена за 
комуникацију и сарадњу са Фондом, на располагању су јој све информације од значаја за 
институцију/организацију коју представља, а везано за могућности финансирања путем 
европских фондова, као и других тематских области из оквира процеса европских 
интеграција. У 2017. години настављен је рад са претходно формираним координационим 
групама, а то су: 
 

I. Координациона група за општине и градове; 
II. Координациона група за јавна и јавно-комунална предузећа, фондације и кластере 
III. Координациона група за покрајинске секретаријате АП Војводине, регионалне 

развојне агенције и Универзитет у Новом Саду 
IV. Координациона група за организације цивилног друштва. 
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Први састанак координационе групе одржан је у марту 2017. године. Преко 70 представника 

јавног и цивилног сектора присуствовало је представљању новог позива у оквиру програма 
Креативна Европа, потпрограма Култура-европске платформе и представљању 
специфичног позива у оквиру ИПА који се односиo на подршку за обезбеђивање 
здравствених, комуналних и социјалних услуга у српским општинама које збрињавају 
мигранте и избеглице.  

19.10.2017. године одржан је други састанак представника координационих група за 
општине и градове, као и за организације цивилног друштва с фокусом на област културе 
у циљу  представљања Првог позива за подношење предлога пројеката у оквиру 
Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020 у оквиру 
Инструмента за претприступну помоћ Европске уније (IPA II) Како је 2018. година, 
проглашена годином културног наслеђа у Европској унији, на састанку су истакнуте и 
специфичности у овој категорији и представљен је позив Европски пројекти сарадње у 
оквиру потпрограма Култура (програм Креативна Европа)   
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6. Отворена врата  
 
Интересовање институција и грађана за пројекте који се финансирају из ЕУ средстава се 
повећава из године у годину. Сходно томе, а како би се допринело да што више 
институција, организација и појединаца кроз пројекте аплицира за средства из ЕУ, Фонд 
је, за све заинтересоване, обезбедио стални термин за консултације, петком у периоду од 
10 до 13 часова, уз електронску пријаву путем новог интернет портала Фонда.  
 
Теме које се најчешће јављају на консултацијама су следеће:  
 

• информације о актуелним програмима и отвореним позивима; 
• процена пројектних идеја; 
• могућности финансирања за приватне компаније кроз ЕУ фондове; 
• финансирање невладиног сектора; 
• регистрација у PIC бази ЕУ; 
• регистрација у PADOR бази; 
• финансирање пољопривредних произвођача; 
• могућности које нуде други донатори; 
• учешће у ИПА програмима прекограничне сарадње; 
• ревизија адекватности и прихватљивости пројектних идеја; 
• оцена прикладности институција за конкурисање на ЕУ позиве; 
• помоћ око израде предлога пројеката; 
• помоћ око конкурсне документације; 
• помоћ око израде логичке матрице пројекта; 
• помоћ око буџетирања пројекта; 
• информације о обукама Фонда „Европски послови“. 

 

Корисници услуга Фонда препознали су важност ове активности која је наишла на њихово 
одобравање те ће се реализација исте наставити и у будућем периоду. У оквиру поменуте 
акције најчешће се као корисници услуга Фонда јављају грађани заинтересовани за 
могућности финансирања путем ЕУ фондова, организације цивилног друштва (нпр. 
удружења грађана, културно-уметничка друштва, спортски клубови итд.), потом 
институције од јавног значаја на територији Војводине (школе, градске и општинске 
управе, јавна предузећа, музеји, покрајински заводи итд.), као и предузећа из приватног 
сектора и пољопривредна газдинства. Такође, Фонд пружа стручну помоћ и приликом 
регистрације у ЕУ бази за потенцијалне кориснике и пројектне партнере – PADOR. 
Паралелно са регистрацијом у Падор бази пружа се и асистенција приликом регистрације 
у PIC бази ЕУ која је неопходна приликом конкурисања за фондове Европске уније као што 
су Хоризонт 2020, Креативна Европа, Еразмус+ итд. Могући проблеми који се могу јавити 
приликом регистрације су такође једна од тражених тема консултација. У оквиру 
програмске активности „Отворена врата“, током 2017. године, реализованo је 95 
консултација. 
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Графикон 4. – Структура учесника на консултацијама у оквиру акције 
 „Отворена врата“ током 2017. Године 
 

 
 
 
 

7. Процена пројектних идеја  
  
У складу са горе поменутом програмском активношћу, током 2017. године извршена је 
процена 100 пројектних идеја у оквиру којих је Фонд пружао подршку приликом: 
 
• праћења и анализе отворених ЕУ конкурса; 
• анализе усаглашености мера и приоритета отворених позива са циљевима пројектних 

предлога који су идентификовани као квалитетни и релевантни за конкурсе Европске 
уније и истовремено подобни за финансирање;  

• оцене прикладности институција условима конкурса; 
• помоћи при проналажењу пројектних партнера из земље и региона;  
• анализе усклађености предлога пројекта са европским, националним, покрајинским и 

другим стратешким документима; 
• дефинисања конкретних пројектних предлога код институција које су заинтересоване 

за конкурисање на актуелне ЕУ позиве;  
• креирања предлога пројеката са разрадом циљева, резултата, радних пакета и 

активности уз претходно спроведену анализу проблема; 
• утврђивања одрживости пројектних предлога; 
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Извештај о  пословању Фонда „Европски послови“ АП Војводине за 2017. годину| 53  

 

• анализе ризика и претпоставки за успешно конкурисање и имплементацију одобрених 
пројеката; 

• помоћи приликом буџетирања пројеката; 
• пријаве пројектних предлога на прописаним обрасцима; 
• помоћ при изради логичке матрице за пројектне предлоге; 
• Израда плане активности приликом завршене прве процене пројектне идеје. 
 

Графикон 5. - Структура учесника у оквиру активности "Процена пројектних идеја" 
током  2017.  године  
 

 
 
 
 

8. Истраживачко – аналитичке активности  
 
У оквиру својих свакодневних активности Фонд обавља истраживачко-аналитичке 
активности везане за праћење актуелних програма и отворених конкурса Европске уније 
где институције основане у Републици Србији имају право учешћа. Такође, значајно место 
међу активностима Фонда имају и активности усмерене на анализе области релевантних 
за унапређивање процеса европских интеграција у АП Војводини, као и анализе нових 
могућности финансирања развојних и других пројеката у циљу повећања апсорпционих 
капацитета АП Војводине.  
 
• Анализа ЕУ програма и позива отворених за кориснике из Србије 
 
У склопу активности које су везане за коришћење европских фондова, Фонд је пратио и 
анализирао актуелне европске програме како регионалног, тако и европског карактера и 
отворене позиве и о њима информисао потенцијалне кориснике кроз медије, 

26.00% 

21.00% 
22.00% 

6.00% 

25.00% 

Невладине организације и друго Школске, високошколске и научне институције 

Локалне самоуправе Покрајинске и републичке институције 

Јавна предузећа 
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конференције за штампу, информативне сесије и путем интернет странице Фонда. Позиви 
који су били отворени током 2017. године представљени су у наредној табели. 

Инструмент за претприступну помоћ – ИПА 

 Интерег ИПА програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-
2020, Први позив за подношење пројектних предлога  

 Интерег ИПА програм прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020, Први 
позив за подношење пројектних предлога 

 Интерег ИПА програм прекограничне сарадње Румунија-Србија 2014-2020, Други 
позив за подношење пројектних предлога 

 ИПАРД II програм 2014-2020, Мера 1- Инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава  - Први позив  за подношење пројектних предлога 

 ИПА, Подршка за обезбеђивање здравстевних, комуналних и социјалних услуга у 
српским општинама које збрињавају мигранте и избеглице 

 ИПА, Обезбеђивање побољшања услова живота интерно расељених лица и 
повратника из процеса реадмисије у Србији и подршка одрживом повратку на Косово* 

 ИПА, Програм подршке цивилном друштву и медијима 2016-2017 

 Дунавски транснационални програм, Други позив за подношење предлога 
пројеката 

 Подршка локалним самоуправама, Позив за подношење предлога пројеката у 
оквиру Програма Exchange 5 

 Европски инструмент за демократију и људска права (EIDHR), Глобални позив за 
подношење предлога пројеката 2017 

 Дунавски транснационални програм, Seed Money Facility Call 

Програми Европске уније 

 Европа за грађане и грађанке, Мрежа градова 2017 – први рок 

 Европа за грађане и грађанке, Братимљење градова 2017 – први рок 

 Европа за грађане и грађанке, Позив за подношење предлога пројеката EACEA-
33/2017: Оперативни грантови - Структурална подршка европским истраживачким 
организацијама и организацијама цивилног друштва на европском нивоу 

 Европа за грађане и грађанке, Братимљење градова 2017 – други рок 

 Европа за грађане и грађанке, Европско сећање 2017 

 Европа за грађане и грађанке, Мрежа градова 2017 – други рок 

 Европа за грађане и грађанке,  Пројекти организација цивилног друштва 2017 

 КОСМЕ, Интернационализација кластера 

 КОСМЕ, Подршка промоцији и развоју транснационалних тематских туристичких 
производа везан за културне и креативне индустрије 

 КОСМЕ, Обука за мала и средња предузећа у центрима за куповину 

 КОСМЕ, Европска мрежа инкубације за креативне иновације 

 КОСМЕ, Брокер за набавку иновација: стварање веза ради олакшања јавних набавки 
у области иновација 
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 КОСМЕ, Интернационализација кластера у сектору одбране и безбедности 

 Креативна Европа, Подршка европским платформама 2017 

 Креативна Европа, Књижевни преводи 2017 

 Креативна Европа, Подршка пројектима сарадње у вези са европском годином 
културног наслеђа 2018 

 Креативна Европа, Пројекти европске сарадње 2018 

 ЕаСИ, VP/2017/003 - Постављање радника: побољшање административне сарадње 
и приступа информацијама 

 ЕаСИ, VP/2017/005 - Позив за пројекте из области рада на црно 

 ЕаСИ, VP/2017/002 - Мере информисања и обуке радничких организација 

 ЕаСИ, VP/2016/017 - PROGRESS: Имплементација пилот фазе Европског сервиса за 
праћење за пензије 

 ЕаСИ, VP/2017/008 - Информисање, консултација и учешће представника привреде 

 ЕаСИ, VP/2017/001 - Подршка социјалном дијалогу 

 ЕаСИ, VP/2017/004 - Унапређење експертизе у области радних односа 

 ЕаСИ, Подршка трансакцијским трошковима за финансирање социјалних предузећа 

 ЕаСИ, Успостављање четворогодишњих оквирних партнерских споразума за 
подршку мрежама на нивоу ЕУ које су активне у областима социјалне укључености и 
смањења сиромаштва или микрофинансирања и финансирања социјалних предузећа и 
Оперативни грантови за 2018. 

•    Хоризонт 2020, Excellent Science 

•    Хоризонт 2020, Industrial Leadership 

•    Хоризонт 2020, Societal Challenges 

 Еразмус+, Савези секторских вештина EACEA 04/2017 

 Еразмус+, Спорт: Колаборативна партнерства 

 Еразмус+, Спорт: Мала колаборативна партнерствa 

 Еразмус+, Спорт: Непрофитни европски спортски догађаји 

 Еразмус+, Еразмус за младе предузетнике 

 Еразмус+, Кључна активност 2 - Изградња капацитета у високом образовању 

 Еразмус+, Савези секторских вештина 

 Еразмус+, Кључна активност 2 - Савези знања 

 Еразмус+, Жан Моне активности 2018. 

 Еразмус+, Национални позив за подношење пријава за пројекте за 2018. годину 

 Еразмус+, Кључна активност 2 - Изградња капацитета у области омладине 

 Европски здравствени програм III, Позив 2017 – Заједничке акције 

Остали програми 

 Европска комисија, Конкурс Европске комисије за најбољу идеју у области 
предузетништва  

 Европска комисија, RegioStars 2017 

 Покрајински секретаријат за финансије, Суфинансирање пројеката који се 
финансирају из фондова Европске уније  
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 Министарство културе и информисања, Отворени позив 2017. за суфинансирање 
пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне 
фондове 

 ЦЕИ фонд за сарадњу , Позив за подношење предлога пројеката 2017 

 Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије, Конкурс за 
финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва 

 Амбасада Норвешке,  Јачање ЕУ интеграција у Србији и Црној Гори 

 Програм Уједињених нација за развој, Јавни позив за јединице локалне самоуправе 
за учествовање у РеЛОаД пројекту 

 ЕУ инфо центар, Европска школа дебате 
 
 
 
EУ ПРОГРАМИ 
 
Током 2017. године су расписани први позиви за подношење предлога пројеката у оквиру 
одређених европских програма који припадају новој генерацији програма у финансијској 
перспективи од 2014. до 2020. године од којих је већина наставак претходно 
успостављених програма у оквиру финансијске перспективе од 2007. до 2013. године. 
Република Србија је наставила са учешћем у новој генерацији програма прекограничне 
сарадње који у актуелној финансијској перспективи носе ознаку „Интерег“ као што су 
Интерег програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија, односно Хрватска-Србија. 
Транснационални програми у којима је Република Србија претходно учествовала 
претрпели су одређене промене укидањем ИПА Јадранског транснационалног програма и 
формирањем новог Интерег Vб Јадранско-јонског–АДРИОН програма уз већ формиран 
Дунавски транснационални програм 2015. године који је заменио претходни Програм 
Југоисточна Европа за територијалну сарадњу. Такође, Република Србија је у складу са 
својим европским опредељењем наставила да се прикључује програмима Европске уније 
који омогућавају реализацију пројеката у сарадњи са државама чланицама Европске уније 
и другим прикљученим дражавама у областима које су дефинисане као значајне од 
стране Европске уније. Током 2016. године Србија је званично приступила трећој 
генерацији програма који покрива област здравства, тзв. Health Programme III, као и 
потпрограму МЕДИА у оквиру програам Креативна Европа који покрива област културе и 
аудиовизуелних уметности. 
 

 Први позив за достављање пројектних идеја у оквиру Интерег ИПА Програма 
прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина намењен је за подршку 
пројектним предлозима који су тематски усклађени са општим циљем програма, 
односно доприносе јачању друштвеног, економског и територијалног развоја 
пограничног подручја кроз реализацију заједничких активности. Идентификовани 
приоритети програма су следећи: (1) Промоција запошљавања, мобилности радне 
снаге и прекограничне социјалне и културне инклузије (2) Заштита животне средине, 
промоција и ублажавање последица прилагођавања на климатске промене, 
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превенција и управљање кризним ситуацијама (3) Подстицање туризма и очувања 
културног и природног наслеђа.  

 У оквиру Интерег ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија – Србија током 
2017. године расписан је Други позив за достављање пројектних предлога,  који је у 
складу са релевантним националним и регионалним стратегијама који имају 
могућност да унапреде квалитет живота у програмској области. Идентификовани 
приоритети програма су следећи: (1) Промовисање запошљавања и основних услуга за 
јачање инклузивног раста; (2) Заштита животне средине и управљање ризиком; 
(3)Одржива покретљивост и приступачност и (4) Атрактивност за одрживи туризам. 

 

 Интерег Дунавски транснационални програм је у мају  2017. године лансирао други 
позив за подношење предлога пројеката са циљем пружања подршке пројектима 
транснационалне сарадње који јачају националну, регионалну и локалну политикују у 
подручју Дунава у одабраним пољима под заједничким одредбама Европске уније 
(ЕУ) и регулативом Европске банке за обнову и развој (ERDF) у вези са Стратегијом ЕУ 
за Дунавски регион (EUSDR). Програмска област обухвата територију четрнаест земаља 
– 9 држава чланица Европске уније (Аустрија, Бугарска, Хрватска, Чешка, Немачка - 
Баден-Виртемберг и Баварска, Мађарска, Румунија, Словачка, Словенија) и 5 држава 
које се налазе у претприступном процесу (Босна и Херцеговина, Молдавија, Србија 
Црна Гора и део Украјине). Мере програма обухватају следеће: (1) Иновативно и 
друштвено одговорно пословање унутар Дунавског региона; (2) Еколошки и културно 
одговорно деловање унутар Дунавског региона; (3) Боља повезаност и енергетска 
одговорност унутар Дунавског региона; (4) Добро управљање Дунавским регионом. 
 

 
Отворени позиви 
 

 Делегација Европске уније у Републици Србији у оквриу Инструмента за 
претприступну помоћ (ИПА) за период од 2014. до 2020. године расписала је  грант 
шеме за пројекте у области подршке развоја цивилног друштва и информисања и 
комуникација у области европских интеграција уз конкурс у оквиру Европског 
инструмента за демократију и људска права. Из ИПА су се финансирали и пројекти за 
подршку друштвено угроженим категоријама попут ромске популације, интерно 
расељених лица и повратника из процеса реадмисије, као и друштвене услуге  у 
области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу. 

 

 Европски ПРОГРЕС представља развојни програм у Републици Србији који има за циљ 
да подржи одрживи развој 34 локалне самоуправе на југоистоку и југозападу земље. 
Средства за реализацију Програма обезбеђују Европска унија и влада Швајцарске, 
заједно са Владом Републике Србије. Корисницима се у оквиру Европског ПРОГРЕС-а 
пружа финансијска, техничка и саветодавна подршка. Програм спроводе Канцеларија 
Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) и Сектор за уговарање и финансирање 
програма из средстава Европске уније при Министарству финансија. У оквиру 
Европског ПРОГРЕС-а у 2017. години расписан је јавни позив за јединице локалне 
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самоуправе за учествовање у РеЛОаД пројекту.   
 

 Програм Европа за грађане и грађанке је програм Европске уније који је 
централизован на европском нивоу, а који у име Европске комисије спроводи 
Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну делатност и културу. У оквиру 
програма Европа за грађане и грађанке позиви за подношење предлога пројеката 
прате годишњи распоред и могуће је поднети пројекте у оквиру следећих мера: 
Европско сећање, Братимљење градова, Мрежа градова и Пројекти цивилног друштва. 
Делови програма који се односе на пројекте братимљења градова и формирања 
мреже градова део су Поглавља 2 „Демократски ангажман и грађанско учешће“ у коме 
се тежи стварању могућности за јачање међусобног поверења, друштвеног 
ангажовања и волонтерства, и окупљању широког круга грађана и грађанки око 
важних тема које су у складу са циљевима програма.  Подношење пројектних предлога 
у оквиру мера Братимљење градова и Мреже градова могуће је два пута у току једне 
календарске године. 

 

 Програм КОСМЕ је програм Европске уније у области подстицања конкурентности 
малих и средњих предузећа и има за циљ да омогући бољи приступ финансијским 
тржиштима за сектор малих и средњих предузећа, бољи приступ тржишту, подршку 
предузетницима и повољније услове за пословну креативност и развој. Програм у име 
Генералног директората за предузетништво и индустрију Европске комисије спроводи 
Извршна агенција за мала и средња предузећа. Током 2017. године расписано је шест 
позива у оквиру овог програма који су били отворени за учешће корисника из Србије. 

 

 Програм Креативна Европа је програм Европске уније који покрива област културе и 
аудиовизуелних уметности, а који у име Европске комисије спроводи Извршна 
агенција за образовање, аудиовизуелну делатност и културу. Позиви у оквиру 
програма Креативна Европа подржавају пројекте у области европске кинематографије 
и пројекте у културном и креативном сектору с циљем њиховог доприноса одрживом 
расту и запошљавању. Програм је подељен на два потпрограма, Култура и МЕДИА. У 
оквиру потпрограма Култура позиви за подношење предлога пројеката прате утврђени 
годишњи распоред када су у питању књижевни преводи, европски пројекти сарадње и 
европске мреже, док у оквиру потпрограма МЕДИА има више рокова током године за 
исте врсте пројеката када су у питању пројекти који се фокусирају на развој 
аудиовизуелних дела, њихову дистрибуцију, усавршавање, умрежавање и учешће на 
сајмовима, као и   развој публике. 

 

 Програм за запошљавање и социјалне иновације - ЕаСи има за циљ јачање 
власништва над циљевима и координацију деловања ЕУ на националном нивоу у 
области запошљавања, социјалних питања и инклузије. Програм подржава иновативне 
мере социјалне политике, промовисање мобилности радне снаге, олакшавање 
приступа микрокредитима, подстицање социјалног предузетништва и сл. Програм 
спроводи Генерални директорат за запошљавање, социјална питања и инклузију 
Европске комисије. Током 2017. године било је расписано девет позива који су били 
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отворени за учешће корисника из Републике Србије. 
 

 Програм Еразмус+ је програм Европске уније за образовање, усавршавање, младе и 
спорт који се спроводи децентрализовано  што подразумева да одређене делове 
програма спроводе националне агенције које се налазе у програмским земљама, док 
су неки делови централизовани и спроводи их Извршна агенција за образовање, 
аудиовизуелну делатност и културу у име Европске комисије. Република Србија 
тренутно учествује у Еразмус+ програму у својству партнерске земље и има могућност 
учешћа у одређеним деловима програма као припрема за будуће пуноправно учешће. 
Програм је структуиран око три кључне активности (КА1 - Пројекти за мобилност, КА2 - 
Пројекти институционалне сарадње и КА3 -  Пројекти за подршку реформи образовних 
политика) и два потпрограма – Жан Моне и Спорт. Корисници из Србије имају право 
учешћа у свим деловима програма, али у различитим својствима – као носиоци 
пројекта, партнери или партнери са додатом вредношћу. Позиви у оквиру Еразмус+ 
програма прате утврђени распоред у календарској години где одређени позиви имају 
више рокова за подношење предлога пројеката. У новембру 2017.  расписан 
национални позив за мобилност у оквиру кључне активности 1 за школе, стручно 
образовање и обуке, образовање одраслих и за младе из Србије. Од централизованих 
делова програма најзначајније за Србију је учешће у кључној активности 2 која 
подржава пројекте у области изградње капацитета у области високог образовања и 
изградње капацитета за рад са младима где се корисници из Србије могу јавити као 
носиоци пројеката. Део програма под називом „Омладински прозор за Западни 
Балкан“ у оквиру изградње капацитета за рад са младима је део где се Србија 
показала као веома успешна у претходном периоду. 
 

 Фонд „Европски послови“ АП Војводине прати актуелне програме и отворене позиве 
који се финансирају из других међународних фондова и средстава (Европска 
комисија, Централно-европска иницијатива, Уједињене нације, Амбасаде итд.), као и 
позиве које расписују институције из Србије, а да су тематски везани за област 
европских интеграција (различита министарства и покрајински секретаријати и сл. ), а 
који могу бити значајни за кориснике из Србије. 

  



Извештај о  пословању Фонда „Европски послови“ АП Војводине за 2017. годину| 60  

 

II. ИНФОРМАТИВНО - ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
 
У наредном делу дат је преглед информативно-промотивних активности одржаних  током 
2017. године. 
 
 
Табела 3.  – Преглед информативно-промотивних активности у периоду јануар – 
децембар 2017. године 
 

Ред.  
бр. 

Информативно – промотивне активности Датум 

1 Догађај: „Европско село 2017“ 
Локација: Зрењанин  
Организатори: Општина Зрењанин; Фонд „Европски послови“ 
Аутономне покрајине Војводине; Делегација ЕУ у Р. Србији 

5.05.2017.  

2 Догађај: Свечано отварање трећег циклуса Програма „Управљање 
регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ 
Локација: Економски факултети у Суботици, Одељење у Новом Саду 
Организатори: Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине 
Војводине; Економски факултети у Суботици, Одељење у Новом Саду 

26.05.2017. 

3 Догађај: Отварајућа конференција у оквиру пројекта „Виртуелни и 
културни туризам“  
Локација: Вуковар, Хрватска  

Организатори: Вуковарско-сријемска жупанија, Туристичка заједница 
Вуковарско-сријемске жупаније, Туристичка организација Војводине, 
Универзитет у Новом Саду – Економски факултет у Суботици и Фонд 
„Европски послови'' Аутономне покрајине Војводине 

29.08.2017. 

4 Догађај: Отварајућа конференција у оквиру пројекта „Контрола 
комараца у пограничној области“  
Локација: Осијек, Хрватска  

Организатори: Завод за јавно здравство Осјечко-барањске жупаније, 
Завод за јавно здравље Сомбор, Фонд „Европски послови“ 
Аутономне покрајине Војводине 

15.09.2017. 

5 Догађај: Обележавање Дана Војводине у Бриселу - Пријем „Тhe 
Vojvodina Story“ 
Локација: Мисија Републике Србије при Европској унији, Брисел 
Организатори: Покрајинска влада, Скупштина АП Војводине, Фонд  
“Европски послови” АП Војводине и Развојна агенција Војводине, у 
сарадњи са Министарством спољних послова Републике Србије 

10.10.2017.  
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6 Часопис: Vojvodina World 
Локација: Брисел  
Организатори: Фонд "Европски послови" АПВ  

Октобар 
2017. 

7 Догађај: Представљање АП Војводине на Конгресу локалних и 
регионалних власти Савета Европе 
Локација: Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе, 
Страсбур 
Организатори: Покрајинска влада, Фонд  “Европски послови” АП 
Војводине, Развојна агенција Војводине 

18.10.2017. 

8 Догађај: Скуп поводом почетка пројекта пројекта „Европска мрежа за 
економску кохезију и солидарност у руралним областима – ENSURE“ 
Локација: Словенска Бистрица, Словенија  
Организатори: Регионални информативни центар Словенска 
Бистрица  

18-20. 
10.2017. 

9 Догађај: Европска недеља градова и региона“ на локалном нивоу 
Локација: Економски факултет у Суботици, Одељење у Новом Саду   
Организатори: Фонд „Европски послови” АП Војводине и Економски 
факултет у Суботици, Одељење у Новом Саду   

10.11.2017. 

10 Догађај: Oтварајућа конференција пројекта "Еколошко управљање 
водама против екстремних временских услова у пограничној области 
- ECOWAM" 
Локација: Дирекције за водопривреду за подручје Доња Тиса, 
Сегедин  
Организатори: Дирекције за водопривреду за подручје Доња Тиса – 
ATIVIZIG, ЈВП "Воде Војводине", Фонд "Европски послови" АП 
Војводине  

30.11.2017. 

11 Догађај: Oтварајућа конференција почетка имплементације 
стратешког пројекта „Комплексно уређење водопривреде подручја 
канала Баја – Бездан - BABECA”  
Локација: Скупштина АП Војводине, Нови Сад     
Организатори: Фонд „Европски послови” АП Војводине, ЈВП „Воде 
Војводине” Нови Сад, Дирекција за водопривреду Доњег Подунавља  

06.12.2017. 

12 Догађај: Свечана додела уверења трећој генерацији полазника 
Програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове” 
Локација: Економски факултет у Суботици, Одељење у Новом Саду   
Организатори: Фонд „Европски послови” АП Војводине и Економски 
факултет у Суботици, Одељење у Новом Саду   

14.12.2017. 
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 Манифестација „Европско село” у Зрењанину 

Уочи Дана Европе, шести пут, у Зрењанину је 5. маја 2017. године одржана манифестација 
„Европско село“, заједно са сајмом ЕУ пројеката „ЕУ и Србија на делу“, на ком су 
представљени најзначајнији актуелни пројекти које у Војводини финансира Европска 
унија. 

Током трајања „Европског села”, деца предшколског и основношколског узраста на својим 
штандовима и централној бини представили и промовисали су државе чланице Европске 
уније, њихове културе, обичаје, традицију, занимљивости.  Поред тога, организован је и 
квиз „Колико познајеш Европску унију?", осмишљен као такмичење у познавању Европске 
уније за ученике. 

За победнике такмичења, Делегација ЕУ у Србији је припремила награде, док је Фонд 
„Европски послови’’ АП Војводине такође обезбедио награде за школе чији ученици 
освоје прва три места, као и за све школе учеснице. Канцеларија за европске интеграције 
је школама учесницама уручила сертификате и поклоне.  

Поред тога, представници Фонда „Европски послови’’ АП Војводине, у периоду од 10. до 
21. априла 2017. године, одржали су предавање под називом „Историја и настанак 
Европске уније“. Циљна група били су ученици од петог до осмог разреда основних школа 
на територији општине Зрењанин. Укупан број ученика који је присуствовао предавању 
био је 1315 из 28 основних школа са територије општине Зрењанин, нерачунајући 
наставно особље. 

Манифестацију „Европско село" и сајам ЕУ пројеката „ЕУ и Србија на делу“ отворили су 
тадашња министарка без портфеља задужена за европске интеграције Јадранка 
Јоксимовић, тадашњи вршилац дужности шефа Делегације Европске уније у Србији Оскар 
Бенедикт и градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић. Испред Покрајинске владе 
обратио се подсекретар Покрајинског секретаријата за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Небојша Војновић, уз учешће 
представника Фонда „Европски послови’’ АП Војводине. Отварању манифестације 
присустовали су и амбасадори Кипра, Румуније, Бугарске, представница Амбасаде Пољске 
и Француског института из Новог Сада. 

У оквиру манифестације „Европско село", одржан је сајам пројеката Европске уније „ЕУ и 
Србија на делу", где су на 30 штандова представљени пројекти из различитих области 
подршке и помоћи коју Европска унија пружа Србији, а који се реализују на територији 
Војводине. 

Манифестација „Европско село" је, са пропратним догађајима, трајала цео дан, а први од 
њих била је трибина посвећена могућностима да млади људи из Србије бесплатно 
студирају на европским универзитетима кроз ЕУ програм подршке Еразмус+. Уследила је 
трибина „Европске вредности, користи и изазови чланства у ЕУ – искуство Румуније”.  
Након тога је градоначелник са својим помоћницима и замеником угостио амбасадоре 
Румуније Оану Кристину Попу (Oana Cristina Popa) и Бугарске Ратка Влајкова, аташеа за 
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културу амбасаде Пољске Јоану Будишин (Joanna Budišin), координаторку огранка  
Француског института у Новом Саду Орели Поле (Aurelie Pollet), подсекретара у 
Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, Небојшу Војновића, као и представнике Фонда „Европски послови“ АП 
Војводине. Регионални едукативни центар РЦР „Банат” посетили су и Јадранка 
Јоксимовић, тадашња министарка без портфеља задужена за европске интеграције, и 
Оскар Бенедикт, тадашњи вршилац дужности шефа Делегације Европске уније у Србији. 
Поред тога, постављене су две изложбе о Европској унији. Изложба „Све уједињенија ЕУ“, 
постављена у холу Скупштине града, на 14 панела пружила је историјски приказ развоја 
европских интеграција од потписивања Римских уговора до изазова са којима је Европа 
суочена данас. Друга изложба, постављена у хали „Медисон“, као саставни део Сајма ЕУ 
пројеката, била је преглед одабраних фотографија које представљају успешне приче о 
сарадњи Србије и ЕУ и пренела је поруке о заједничким вредностима у разним областима 
живота – од образовања, преко екологије до културе. 

Пројекат „Европско село", је 2012. године покренула Основна школа „Младост" из 
Томашевца, након чега су јој се врло брзо придружиле и друге школе, препознајући његов 
значај, едукативни и креативни потенцијал. Идеја за организовање манифестације 
проистекла је из жеље да се промовишу различитости народа и држава које чине 
модерну Европу, али и из чињенице да велики број младих људи и деце није путовало у 
земље ЕУ, те нису имали могућности да их на тај начин ближе упознају. 

 

 Свечано отварање Програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ 
фондове“ 

На Економском факултету у Суботици, Одељење у Новом Саду свечано је обележен 
почетак нове генерације Програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове” 
који се реализује у заједничкој организацији Фонда „Европски послови “ АП Војводине и 
Економског факултета у Суботици, а уз подршку Покрајинске владе Војводине. 

Полазнике, који долазе из покрајинске администрације, јединица локалних самоуправа, 
јавних и комуналних предузећа, организација цивилног друштва, односно институција 
које могу да се баве писањем, аплицирањем и имплементацијом европских пројеката, 
поздравили су Огњен Бјелић, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу, проф. др Александар Грубор, декан Економског факултета 
и Видосава Ендерић, директор Фонда „Европски послови” АП Војводине. 

Трећу генерацију чинило је 45 полазника, и кроз 200 часова обрађена су следећа четири 
модула: Економија, право и политике ЕУ и процес придруживања; Управљање локалним и 
регионалним развојем; Програми Европске уније и Управљање пројектима. Предавачи су 
били реномирани професори и стручњаци који се годинама успешно баве европским 
пројектима. 
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 Отварајућа конференција у оквиру пројекта „Виртуелни и културни туризам“ 

Отварајућа конференција пројекта „Виртуелни и културни туризам – ViCTour“, ХР-РС47, 
одржан је у Великој жупанијској вијећници у Вуковару дана 29. августа 2017. године. 

Циљ конференције је био престављање пројекта. Пројекат је финансиран из Интерег ИПА 
Програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020. укупне вредности 
924.327,00 евра. Водећи партнер на пројекту је Вуковарско-сријемска жупанија, а 
пројектни партнери су Туристичка заједница Вуковарско-сријемске жупаније, Туристичка 
организација Војводине, Универзитет у Новом Саду – Економски факултет у Суботици и 
Фонд „Европски послови'' Аутономне покрајине Војводине. Пројекат је почео да се 
спроводи 15. јуна 2017. године и траје до 14. октобра 2019. године, а за циљ има, у 28 
месеци, развијање препознатљивог визуелног идентитета регије, побољшање туристичке 
промоције и понуде те унапређење видљивости туристичке понуде у прекограничном 
подручју. 

 

 Отварајућа конференција пројекта „Контрола комараца у пограничној области“ 

Отварајућа конференција поводом обележавања почетка пројекта „Контрола комараца у 
пограничној области – MOS-Cross“ одржана је у Осијеку дана 15. септембра 2017. године, 
у организацији пројектних партнера – Завода за јавно здравље Сомбор, Фонда „Европски 
послови“ Аутономне покрајине Војводине и Завода за јавно здравство Осјечко-барањске 
жупаније. Општи циљ пројекта је унапређење услуга у области јавног здравља у Западно-
бачком округу и Осјечко-барањској жупанији, а у вези с раним откривањем болести које 
преносе комараци уз побољшање прекограничног надзора и контроле бројности 
комараца. 

Званице на отварајућој конференцији поздравили су г. Златко Панџић, директор Завода за 
јавно здравство Осјечко-барањске жупаније као домаћини догађаја, др Срђан Мереи, 
директор Завода за јавно здравље Сомбор и гђа Ивана Ђурица, помоћница директорке 
Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине. На конференцији је др 
Драгослава Чубрило, менаџерка пројекта, представила циљеве, активности и очекиване 
резултате овог вишегодишњег пројекта, док је проф. Магдалена Сикора упознала 
присутне са предностима и користима које ће овај пројекат остварити у пограничном 
подручју Србије и Хрватске. Присутнима се обратио и г. Стјепан Рибић, директор 
Регионалне развојне агенције Славоније и Барање и пренео своја досадашња искуства у 
прекограничној сарадњи Хрватска-Србија.   

Очекивани резултати пројекта обухватају успостављен интегрисани прекогранични ИТ 
систем за праћење комараца и болести које они преносе, а који ће садржати и податке о 
временским приликама, интерактивне мапе повезане са ГИС системом које ће указивати 
на локације где се комарци размножавају, податке о броју и току популације комараца 
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укључујући рани систем упозорења на болести које комарци преносе. Кроз пројекат ће се 
заводи у Западно-бачком округу и Осјечко-барањској жупанији опремити системом за 
надзор комараца и лабораторијском опремом уз обучавање кадрова за послове надзора 
комараца, методе узорковања, детекцију болести које преносе комарци. Такође, у оквиру 
пројекта, ће се вршити сузбијање комараца на критичним локацијама у пројектном 
подручју кроз спровођење еколошки одговорних мера. Као значајна активност пројекта 
издваја се унапређење знања релевантних актера и јавности (ученици, старији суграђани, 
грађани итд) о појединачним мерама контроле бројности комараца уз дељење 
бесплатних биолошких препарата за сузбијање комараца. 

Пројекат MOS-Cross укупне вредности 982.167,50 евра одобрен је у оквиру Интерег-ИПА 
програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија за период од 2014. до 2020. године и 
пројекат је оцењеним највишим оценама у оквиру мере из које се финансирају пројекти 
јавног здравља. 

 

 Војводина на Европској недељи региона и градова 2017 

Овогодишња 15. по реду манифестација „Европска недеља региона и градова 2017“, коју 
организују Комитет региона и Генерални директорат за регионалну политику, и која је 
одржана у периоду од 9-12. октобра 2017. године у Бриселу, окупивши преко 6,000 
учесника, одвијала се под слоганом „Региони и градови за бољу будућност“ (“Regions and 
Cities working for a better future"), а програмски део манифестације био је подељен у три 
тематске целине: 1. Изградња отпорних регија и градова - #LocalResilience; 2. Регије и 
градови као агенти промене - #TakeAction; 3. Размена знања за постизање резултата - 
#SharingKnowledge. 

 

Обележавања Дана Војводине у Бриселу - Пријем „The Vojvodina Story“ 

У Канцеларији АП Војводине у Бриселу, у Мисији Републике Србије при Европској унији, 
дана 10. октобра 2017. године, одржан је традиционални пријем који је делегација 
Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине, у сарадњи са Фондом „Европски послови“ 
АП Војводине – Канцеларијом АП Војводине у Бриселу, Развојном агенцијом Војводине 
као и Министарством спољних послова Републике Србије, током Европске недеље 
региона и градова, организовала за представнике европских регија и градова, учеснике 
ове манифестације. 

Пријему „The Vojvodina Story“ присуствовали су представници више европских регија: 
немачког Хесена, италијанских регија Ломбардија, Фриули Венеција Ђулија и Умбрија, 
затим Горње Аустрије, суседне Осјечко-барањске жупаније, посланици Европског 
парламента, представници дипломатског кора и други. 

На скупу су се присутнима обратили председник Покрајинске владе Игор Мировић, 
председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор и шеф Канцеларије АП Војводине у 



Извештај о  пословању Фонда „Европски послови“ АП Војводине за 2017. годину| 66  

 

Бриселу Срђан Мачкић. Пријем је отворен наступом бенда „Lazar Novkov & Frame 
Orchestra”. Овом приликом приказан је и промотивни филм о Војводини, где су гости 
могли да се упознају са њеним потенцијалима, у различитим привредним областима, 
образовању, науци, туризму. 

Поред тога, током Европске недеље региона и градова 2017, уз подршку Канцеларије АП 
Војводине у Бриселу, делегација АП Војводине, коју су предводили председник 
Покрајинске владе Игор Мировић и председник Скупштине Војводине Иштван Пастор, 
имала је низ састанака са представницима немачке регије Хесен, Горње Аустрије, 
италијанских регија Ломбардија и Умбрија, као и са представницима Осјечко-барањске 
жупаније. 

Састанци су одржани са шефом представништва Хесена при Европској унији Фридрихом 
фон Хојзингером, председником Скупштине Горње Аустрије Виктором Зиглом, чланом 
регионалне владе Ломбардије задуженом за образовање, културу, запошљавање и 
политике рада Валентином Апреом и жупаном Осјечко-барањске жупаније Иваном 
Анушићем. 

У разговорима који су се водили током учешћа делегације АП Војводине на Европској 
недељи градова и регија, размотрене су могућности за конкретизацију односа и 
интензивирање  досадашње сарадње коју Војводина има са овим регионима у 
различитим областима. 

Посебно је истакнут заједнички интерес да се направи искорак у досадашњој сарадњи 
кроз повезивање развојних агенција, посебно на пројектима ка европским фондовима, 
као и повезивање научних и технолошких институција. У циљу унапређења економских 
односа и привредне сарадње истакнуто је да је важно и повезивање привредних комора 
ради организовања директних сусрета привредника и за представљање потенцијала за 
улагање. 

У разговорима је оцењено да и интензивирање парламентарне сарадње доприноси 
бољем упознавању, те да је битно да се конкретизују оквири коју су на располагању у 
протоколима и споразумима о сарадњи које Војводина има потписане са овим регијама. 

Састанку у предсавништву регије Хесен и Канцеларији АП Војводине у Бриселу 
присуствовали су покрајински секретар за регионални развој, међурегионалану сарадњу и 
локалну самоуправу Огњен Бјелић, директорка Фонда „Европски послови” Видосава 
Ендерић, председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић и шеф Канцеларије 
АП Војводине у Бриселу Срђан Мачкић. 

 

 Публикација: "VOJVODINA WORLD" 

Циљ публикације је да представи привредне потенцијале и укупне развојне капацитете 
наших институција регионалним представништвима и институцијама ЕУ у Бриселу. 
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Током одржавања Европске недеље регија и градова 2017 дистрибуиран је седми број 
часописа „Vojvodina WORLD“. За овај број изјаве су дали председник Покрајинске владе 
Игор Мировић, потпредседник Скупштине АП Војводине Дамир Зобеница и Покрајински 
секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен 
Бјелић. Општина која се представила у овом броју је Сремска Митровица. Поред тога, 
представљене су активности Фонда „Европски послови“ АП Војводине, Канцеларије АП 
Војводине у Бриселу, Фондације Нови Сад 2021, као и пројекат Нови Сад – Омладинска 
престоница Европе 2019 (OPENS2019). 

 

 Представљање АП Војводине на Конгресу локалних и регионалних власти Савета 
Европе 

Потенцијали АП Војводине представљени су 18. октобра 2017. године у Савету Европе у 
Страсбуру, у оквиру 33. заседања Конгреса локалних и регионалних власти (КЛРВ) од 18. 
до 20. октобра 2017. године. Презентацију Војводине под називом “Vojvodina flowing on 
into the future” заједнички су организовали Покрајинска влада, Фонд „Европски послови“ 
АП Војводине и Развојна агенција Војводине. 

Делегација Покрајинске владе, на челу са Покрајинским секретаром за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњеном Бјелићем, уз учешће 
представника Фонда „Европски послови“ АП Војводине, директорке Видосаве Ендерић и 
шефа Канцеларије АПВ у Бриселу Срђана Мачкића, одржала је састанак са председницом 
КЛРВ Gudrun Mosler-Törnström, приликом којег су отворене бројне теме и представљене 
активности и потенцијали Развојне агенције Војводине. Покрајински секретар је истакао, 
да Војводина као мултиетничка средина, јесте један од добрих примера када је у питању 
јачање демократских процеса на нивоу власти која је најближа грађанима. Он је навео, да 
у прилог томе говори чињеница да покрајина има готово 70 медија који емитују свој 
програм или објављују на мањинским језицима, те да културну разноликост додатно 
обогаћује пет културних институција националних мањина. 

Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе окупља представнике преко 
200.000 јединица локалних и регионалних власти из 47 држава чланица. КЛРВ је једно од 
основних тела Савета Европе, чија улога је промоција локалне и регионалне демократије, 
унапређивање локалног и регионалног управљања као и јачње локалне самоуправе. 

Представљању покрајине, током којег је приказан и кратки промотивни филм о 
Војводини, присуствовао је генерални секретар Конгреса Andreas Kiefer као и 
председница Коморе региона Конгреса Gunn Marit Helgesen. 

 

 Почетак пројекта Европска мрежа за економску кохезију и солидарност у 
руралним областима 
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Скуп поводом почетка пројекта „Европска мрежа за економску кохезију и солидарност у 
руралним областима - ENSURE“, који се суфинансира из средстава Европске уније, 
Програма Европа за грађане и грађанке, одржан је у периоду од 18. до 20. октобра у 
Словенској Бистрици, Словенија.  

Фонд „Европски послови“АП Војводине је један од 14 партнера међународног пројекта 
који се залаже за Европску мрежу за кохезију и солидарност у руралним областима. 
Партнери долазе из 13 земаља -  12 партнера из Европске уније, док су 2 два партнера из 
Србије и Црне Горе. Укупно 6 партнера представља локалне органе, 5 партнера 
федерације и тела која представљају локалне самоуправе, један партнер представља 
регионалну власт, док су два партнера из организација цивилног друштва (НВО).  

Циљ пројекта је да повећа релевантност креатора политика као актера који се баве 
потребама грађана који живе у руралним срединама у контексту политика ЕУ и европског 
држављанства. У време када је поверење грађана у доношење одлука ЕУ на најнижем 
нивоу, а подршка грађана у руралним срединама нагло опада, пројекат има за циљ 
разумевање европскептицизма и изграђивање европског приступа давањем могућности 
за коришћење алата демократије, као и обезбеђивање нових инструмената за 
ангажовање грађана. 

Пројекат се бави свакодневним питањима која се односе на грађане који живе у 
руралним подручјима, као што су: локални развој, прекогранична мобилност 
пољопривредних радника, безбедност хране итд. Постављајући питања која добијају 
велико интересовање међу грађанима који живе у руралним срединама, овај пројекат ће 
се бавити питањима попут: пад подршке Европској унији, евроскептицизам и 
држављанство ЕУ у руралним подручјима. Дугорочни исход може бити трајно партнерство 
као мрежа ENSURE. 

 

 „Европска недеља градова и региона“ на локалном нивоу – скуп на локалном 
нивоу 2017. 

 
У оквиру „Европске недеље градова и региона“, у периоду од септембра до децембра 
одржавају се локални скупови широм Европе. 
 
У оквиру поменуте манифестације, а у склопу трећег циклуса Програма „Управљање 
регионалним развојем кроз ЕУ фондове“,  у организацији Фонда „Европски послови“ АП 
Војводине и Економског факултета у Суботици, Одељење у Новом Саду, дана 10. 
новембра 2017. године одржано је предавање гостујућег страног предавача Младена 
Шимунац из Републике Хрватске на тему „ЕУ модел управљања развојем“. 
Полазници Програма били су у прилици да чују примере праксе земаља из Европске уније 
које су креирале специјализоване производе, по којима су се издвојиле од осталих 
земаља, не само унутар Уније и на који начин ти производи доприносе развоју одређене 
регије или државе. 
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 Конференција поводом почетка реализације пројекта "Еколошко управљање 
водама против екстремних временских услова у пограничној области - ECOWAM" 

 
У Сегедину је 30. новембра 2017. године одржана отварајућа конференција пројекта 
"Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној 
области - ECOWAM", који је одобрен у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне 
сарадње Мађарска-Србија.  
Конференцију су отворили директор Дирекције за водопривреду за подручје Доња Тиса 
др Петер Козак, посланик у Парламенту Мађарске задужен за развој испред Жупаније 
Чонград Ласло Нађ, директорка Фонда "Европски послови" АПВ Видосава Ендерић и 
помоћник директора задужен за развој у ЈВП "Воде Војводине" Александар Коцан. 
Пројекат, укупне вредности 1,758,447.43 евра, од чега суфинансирање Европске уније 
износи 1.499.277,805 евра, спроводе Дирекције за водопривреду за подручје Доња Тиса – 
ATIVIZIG (Мађарска), ЈВП "Воде Војводине" (Србија) и Фонд "Европски послови" АП 
Војводине (Србија). 
Главни циљ пројекта, са мађарске стране је ревитализација водотока главног канала 
Курца, као највећег сливног подручја у надлежности Дирекције за водопривреду за 
подручје Доња Тиса, као и побољшање квалитета воде, а тиме и квалитета воде за 
наводњавање на том подручју. Путем пројекта обновиће се вештачки објекат за ретенцију 
воде Бикаиштало код Сентеша, што ће допринети ефикаснијем управљању водама. На 
истом подручју изградиће се и мерна станица за континуирано праћење квалитета воде. 
ЈВП „Воде Војводине“ ће вршити радове измуљивања на реци Јегричка на деоници 
дужине око 11 км. Измуљивањем ће се отклонити штетна вегетације и акумулирани муљ. 
За радове ће се набавити  мултифункционално амфибијско возило, које ће бити погодно 
за одржавање дела Јегричке који је обухваћен пројектом, као и за одржавање осталих 
делова Јегричке. Поред тога, изградиће се шетна и инспекциона стаза дуж Јегричке. 
Фонд „Европски послови“ АП Војводине је задужен, поред обезбеђивања видљивости 
пројекта, за израду монографије о Парку природе Јегричка, затим студије о постављању 
природних пречишћивача воде, и за вршење хидробиолошке анализе квалитета воде и 
муља. 
Реализацијом пројекта повећаће се не само способност људи у пограничном региону да 
се прилагоде утицајима климатских промена, већ ће се заједничким напорима српске и 
мађарске стране, наш регион приближити остваривању циљева по питању стања воде 
који су предвиђени Оквирном директивом Европске уније о водама. 
 

 Одржана конференција поводом почетка пројекта реконструкције канала Баја-
Бездан 

 
Отварајућа конференција поводом почетка имплементације стратешког пројекта 
„Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан - BABECA”, који 
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суфинансира Европска унија кроз Интерег - ИПА програм прекограничне сарадње 
Мађарска–Србија, одржана је у Скупштини АП Војводине, 6. децембра 2017.   
Партнерство на пројекту, чији укупни буџет износи 8.699.537,91 евра, од чега 
суфинансирање Европске уније (IPA) износи 7.394.607,21 евра, чине Дирекција за 
водопривреду Доњег Подунавља (Мађарска), ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад и Фонд 
„Европски послови” АП Војводине (Србија). 
Учеснике конференције поздравио је покрајински секретар за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић, који је истакао да је од пет 
одобрених пројеката из стратешког позива у оквиру Интерег-ИПА програма 
прекограничне сарадње са Републиком Мађарском, укупне вредности 28 милиона евра, 
ово пројекат који је највреднији, не само с финансијског аспекта, већ и зато што покрива 
изузетно важну област унапређења управљања водним подручјима. 
Шеф операција из Делегације Европске уније у Републици Србији, Штефен Худолин је 
рекао да је ова конференција пример добре праксе и показатељ како дух прекограничне 
сарадње са циљем добросуседских односа може резултирати овако великим пројектом и 
повлачењем средства из Европске уније у висини од готово 7,5 милиона евра. 
Испред министарства за европске интеграције учсеницима конференције се обратио 
помоћник министра Михајило Дашић, док су партнерске институције учеснице пројекта 
представили директор Дирекције за водопривреду Доњег Подунавља Роберт Телкеш, 
директор ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад Славко Врнџић и директорка Фонда „Европски 
послови“ Видосава Ендерић. 
Пројекат BABECA представили су менаџерка пројекта из Дирекције за водопривреду 
Доњег Подунавља Силвија Хорњак и координатор пројекта из ЈВП „Воде Војводине“ Нови 
Сад Стеван Илинчић. 
Пројекат има за циљ смањење опасности од поплава на територији АП Војводине и 
жупаније Бач-Кишкун, обнављењем хидро-система канала Баја-Бездан, као и побољшање 
неопходних услова за друге пословне активности и унапређење система прекограничног 
управљања водама и спречавања ризика. 
Током имплементације пројекта биће изграђена платформа за уклањање наноса и рампе 
за бродове на три локалитета у Мађарској, биће извршена реконструкција и 
рехабилитација преводнице Бездан и уставе Шебешфок, измуљиваће се деоница канала 
Баја-Бездан дужине 5.600 метара у Мађарској и биће обезбеђена посебна опрема 
неопходна за одржавање у Србији и Мађарској. 
Радови у оквиру стратешког пројекта биће окончани за три године. Планирани радови на 
преводници Бездан, која није у функцији више од четврт века, биће у циљу њеног 
поновног оспособљавања, као једног од кључних објеката за пловни пут Врбас - Бездан и 
њене значајне улоге у одбрани од високих водостаја реке Дунав. 
Бенефити реализације пројекта позитивно ће утицати на побољшање услова живота 
грађана, на локални развој средине, као и на прекограничну сарадњу између Србије и 
Мађарске, а осетиће их становници насеља кроз које протиче канал, привредници у 
области обухваћеној пројектом, као и запослени у надлежним водопривредним 
организацијама и туристи. 
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 Свечана додела уверења трећој генерацији полазника Програма „Управљање 
регионалним развојем кроз ЕУ фондове”  

  
На Економском факултету у Новом Саду дана 14. децембра 2017. године свечано су 
уручена уверења полазницима који су успешно завршили Програм „Управљање 
регионалним развојем путем ЕУ фондова“, а који у сарадњи са Економским факултетом 
спроводи Фонд „Европски послови“АП Војводине. 
Председник Скупштине АП Војводине, који је и председник УО Фонда „Европски послови“ 
АПВ Иштван Пастор уручио је уверења полазницима који су успешно завршили овај 
шестомесечни програм, нагласивши своје уверење да ће знања и искуства које су стекли у 
претходном периоду на најбољи могући начин искористи у професионалном смислу, али 
да ће истовремено допринети и развоју локалних самоуправа, институција и невладиних 
организација из којих долазе. 
Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу Огњен Бјелић истакао је значај великог броја полазника и све већег 
интересовања за овај специјалистички програм и додао да је готово немогуће говорити о 
регионалном развоју, а при томе, немати едуковане људе који поседују стручно знање из 
те области. 
Директорка Фонда „Европски послови“ Видосава Ендерић истакла је да је креирање нових 
знања неопходно на путу ка ЕУ, те да су полазници програма заједнички већ креирали 
неке пројекте који ће моћи да се користе у наредном периоду, с обзиром на to да је позив 
за конкурсе ИПА прекограничне сарадње са Румунијом већ отворен, док ће следеће 
године бити отворен позив и за сарадњу са Хрватском и Мађарском. 
Декан Економског Факултета у Суботици проф. др Александар Грубор рекао је да се 
земље окружењу, па тако и Република Србија суочавају са проблемом високе 
урбанизације, односно концентрацијом становништва на веће градове, те да је развој 
локалних самоуправа којем ће допринети полазници програма, један од начина 
решавања питања равномерног регионалног развоја. 
Програм „Управљање регионалним развојем путем ЕУ фондова“, финансиран је 
средствима АП Војводине, а учешће је узело 45 полазника из покрајинских секретаријата 
и институција, локалних самоуправа и организација цивилног друштва. Полазници су 
похађали часове у оквиру четири наставна модула: Економија, право и политике Европске 
уније и процес придруживања; Управљање локалним и регионалним развојем; Програми 
Европске уније и Управљање пројектима. 
Учешће у Програму пружило је могућност полазницима да се кроз наставне часове 
упознају са политикама Европске уније и успешно усвоје релевантна знања и вештине која 
ће им омогућити да активно учествују у процесу европских интеграција, и то посебно кроз 
процес креирања и имплементације европских пројекта, са циљем регионалног развоја 
АП Војводине. 
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III. ЕВРОПСКА САРАДЊА И ПАРТНЕРСТВА 
 
На основу позитивних искустава из претходног периода, Фонд је наставио да даје пуну 
подршку даљој промоцији покрајинских капацитета и потенцијала успостављајући нову 
сарадњу, као и користећи своје активно присуство у појединим европским институцијама:  

 Институт региона Европе (ИРЕ) – Салцбург, Аустрија.  

У складу са приоритетима покрајинске администрације, на овај начин пружен је допринос 
препознатљивости АП Војводине и јачању институционалног и регионалног повезивања 
војвођанских партнера и релевантних партнера из Европске уније. 
 

 Представнице Фонда на 13. Конференцији европских регија и градова у 
Салцбургу 

 
Око 350 учесника из 18 европских земаља учествовало је на 13. Конференцији европских 
региона и градова, одржаној у Салцбургу (Аустрија) од 24. до 26. септембра 2017. године, 
у организацији Института европских региона и града Салцбурга. Конференцију је отворио 
европски комесар за политику суседства и преговоре о проширењу  Јоханес Хан, а у 
уводном панелу, под називом „Следећа генерација држава нових чланица  ЕУ“, 
учествовали су председник Европског комитета региона  Карл Хајнц Ламберц,  заменик 
градоначелника града Салцбурга Харалд Пројнер, председник Савезне покрајине 
Салцбург Вилфрид Хаслауер, министарка за европске интеграције Републике Србије 
Јадранка Јоксимовић као и министри европских интеграција Црне Горе, Босне и 
Херцеговине, Албаније и Македоније. 
У оквиру конференције одржане су панел дискусије „Како одржати руралне регије 
привлачним за будуће генерације“, „Следећа генерација обновљиве енергије“ и „Старт-ап 
предузећа - будућност  нових генерација“ на којима су предавачи били еминентни 
стручњаци из света политике, новинарства, образовања и предузетништва. 
Видосава Ендерић, директорка Фонда „Европски послови“ АП Војводине, састала се током 
конференције са председником Института региона Европе и саветником  европског 
комесара Јоханеса Хана проф. др Францом Шаусбергером, као и са представницима 
институција из Републике Српске и Словеније у циљу реализације заједничких пројеката. 
 

 Делегација Лубушког војводства (Пољска) у радној посети Фонду 
 
У оквиру своје прве званичне посете АП Војводини, делегација Лубушког војводства из 
Пољске, предвођена Тадеушом Јеџејчаком, чланом Одбора Лубушког војводства, 
посетила је и Фонд „Европски послови” АП Војводине, дана 28. септембра 2017. године, 
где их је примила директорка Видосава Ендерић са сарадницима. 
Председник Покрајинске владе Игор Мировић је током посете пољских колега АП 
Војводини, у разговору са господином Јеџејчаком, размотрио могућност сарадње две 
регије, док је у Фонду разговарано о могућностима сарадње у писању европских 
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пројеката. Наиме, Лубушко војводство годинама уназад има успешну прекограничну 
сарадњу са Немачком, нарочито покрајинама Саксонијом и Бранденбург. 
На састанку у Фонду били су Збишек Заборовски, директор Канцеларије за међународну 
сарадњу и европску територијалну сарадњу и сарадница Камила Рибска. Посебно 
интересовање гости су исказали за претходне успешне европске пројекте, о чему их је 
директорка Ендерић детаљније известила. За наредни период је договорена размена 
искустава из писања европских пројеката, посебно имајући у виду колико су пољски 
стручњаци били успешни у привлачењу европских фондова у претприступном периоду. 
Такође, представници покрајине Војводине су позвани да обиђу примере добре праксе у 
Лубушком војводству. 

 
 Војводина на Европској недељи региона и градова 2017 

 
Овогодишња 15. по реду манифестација „Европска недеља региона и градова 2017“, коју 
организују Комитет региона и Генерални директорат за регионалну политику, и која је 
одржана у периоду од 9-12. октобра 2017. године у Бриселу, окупивши преко 6,000 
учесника, одвијала се под слоганом „Региони и градови за бољу будућност“ (“Regions and 
Cities working for a better future"), а програмски део манифестације био је подељен у три 
тематске целине: 1. Изградња отпорних регија и градова - #LocalResilience; 2. Регије и 
градови као агенти промене - #TakeAction; 3. Размена знања за постизање резултата - 
#SharingKnowledge. 
 
Радионица „Ка ефикаснијој регионалној политици ЕУ” 
 
У оквиру Европске недеље региона и градова 2017,  АП Војводина је преко Фонда 
“Европски послови АП Војводине” – Канцеларије Војводине у Бриселу узела учешће у 
регионалном партнерству под називом „Будућност регионалних политика“ са регионима: 
Умбрија (Италија), Северна Ирска (Уједињено Краљевство), Војводство Подласко и 
Војводство Светокришко (Пољска), Прованса-Алпе-Азурна обала (Француска) и 
Вараждинска жупанија (Хрватска) на радионици под називом „Ка ефикаснијој регионалној 
политици ЕУ“, 11. октобра 2017. године, у представништву Северне Ирске у Бриселу. 
У име домаћина госте је поздравио шеф представништва Северне Ирске у Бриселу Andrew 
Elliott, док су почасни говорници били члан кабинета комесарке за регионалну политику 
Jan Mikołaj Dzięciołowski и посланик Европског парламента Jan Olbrycht. Скуп је модерирао 
директор одговоран за регионалну политику у Конференцији периферних поморских 
региона Nicolas Brookes. Регионална искуства представили су директор за програмирање, 
иновације и конкуретност Lucio Caporizzi (Умбрија), генерална директорка задужена за 
европске послове и медитеранску сарадњу Raphaële de Giuli Morghen (Прованса-Алпе-
Азурна обала), главни извршилац посебног ЕУ програмском тела Gina McIntyre (Северна 
Ирска), председник Града Бијалисток Tadeusz Truskolaski (Војводство Подласко), директор 
Одсека за регионалну политику Владе Војводства Светокришко Grzegorz Orawiec и шеф 
Канцеларије АП Војводине у Бриселу Срђан Мачкић. Учесници дискусије су се бавили 
питањем Кохезионе политике након 2020. године и заједнички закључак је да постоји 
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пуно изазова у вези са поменутим питањем и у циљу ефикаснијег савладавања истих 
неопходно је поједостављивање процедура у оквиру Кохезионе политике.  
 

ПОТПИСАНИ ПРОТОКОЛИ О САРАДЊИ 

 

Датум Назив институције Место Предмет сарадње 

13. јун 
2017. 

Уговор о пословно-
техничкој сарадњи 
са Високом 
пословном школом 
струковних студија 
из Новог Сада 

Нови 
Сад  

Успостављање професионалне 
сарадње oрганизовањем тематских, 
групних посета студената Школе 
Фонду, као и радна пракса студената у 
Фонду, с циљем упознавања са 
делатношћу и пословном праксом 
Фонда, те промовисања обе уговорне 
стране. 

25. 
децембар 
2017. 

Протокол о сарадњи 
Фонда „Европски 
послови“ АП 
Војводине са 
Природно – 
математичким 
факултетом 
Универзитета у 
Новом Саду 

Нови 
Сад 

Успостављање процедура за 
унапређење сарадње и координације 
између Фонда „Европски послови“ 
Аутономне покрајине Војводине и 
Природно-математичког факултета, на 
пословима повезивања 
високошколског образовања, науке и 
покрајинске администрације ради 
остваривања и обезбеђивања 
заједничких интереса, креирања 
европских пројеката, промоције 
образовних, економских и 
административних капацитета, 
образовања кадрова и менаџмента за 
потребе европских интеграција, те 
усклађивања сопствених програма, 
пројеката и активности у области 
европских интеграција. Уз тo, сарадња 
у оквиру информисања јавности о 
коришћењу претприступних и других 
инструмената развојне политике, 
промоције европских вредности и 
регионалне политике као инструмента 
за јачање привредних капацитета, 
посебно кроз сарадњу са релевантним 
међународним и домаћим 
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институцијама. 

27. 
децембар 
2017. 

Споразум о 
пословно-техничкој 
сарадњи Фонда са 
Фондацијом “Нови 
Сад 2021- Европска 
престоница културе” 

Нови 
Сад 

Међусобнo информисање о питањима 
значајним за процес приступања 
Републике Србије Европској унији; 
заједничко деловање у области 
едукације на територији Новог Сад и 
Зоне 021 (Ириг, Сремски Карловци, 
Беочин); заједничко организовање 
инфо-дана, конференција, семинара и 
сл. на територији Новог Сад и Зоне 021 
(Ириг, Сремски Карловци, Беочин); 
организовање манифестација у циљу 
промоције европских вредности и 
процеса европских интеграција; 
организовање, по потреби, заједничких 
конференција за новинаре; држање 
обуке „Могућности финансирања 
путем ЕУ фондова“, у првој половини 
2018. године, за представнике 
институција културе на територији 
Новог Сада чији је оснивач Република, 
Покрајина или Град Нови Сад, за 
представнике невладиног сектора који 
су део програма Нови Сад 2021, и за 
представнике партнерских 
организација на спровођењу пројекта. 
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IV. Канцеларија АП Војводине у Бриселу  
 

Канцеларија Аутономне покрајине Војводине у Бриселу, као саставни део Мисије 
Републике Србије при Европској унији, основана је са циљем представљања, 
промовисања и унапређења привредних, научних, културних, образовних и туристичких 
капацитета АП Војводине, као и упознавања и активног праћења регионалних и других 
политика Европске уније, од посредног и непосредног значаја за АПВ.  

У том смислу, Канцеларија АПВ у Бриселу обавља следеће активности: 

 представља приоритете АПВ пред институцијама Европске уније и другим  
регионалним представништвима из држава чланица ЕУ, а које су присутне у 
Бриселу; 

 прикупља, обрађује и размењује информације у области европских интеграција и 
регионалне политике ЕУ; 

 промовише АПВ, посебно као привредну и инвестициону дестинацију, те у другим 
областима од значаја за АПВ у циљу подстицања сарадње и унапређења односа, 
промовише АПВ у домену привреде, туризма, енергетике, културе, заштите 
животне средине и другим областима; 

 предузима активности на успостављању различтих партнерстава, а у циљу 
заједничког учествовања у пројектима финансираних кроз доступне ЕУ фондове; 

 информише и пружа техничку помоћ различитим субјектима у вези са 
могућностима учешћа у доступним ЕУ програмима, који су на располагању 
Републици Србији, а који се финансирају из буџета ЕУ. 

У Бриселу своја представништва има близу 300 регија и градова из читаве Европе, те је 
веома важно обезбедити довољну видљивост и препознатљивост АПВ у ширим 
европским круговима, а путем интензивних активности и контаката треба градити 
позитивну слику о АПВ као успешној регији која има много тога да понуди. 

Представници Канцеларије АПВ су током 2017. године учествовали на бројним стручним 
скуповима у организацији Европског парламента, Европске комисије, Европског комитета 
региона и бројних других институција, односно иницирали значајан број састанака са 
релевантним субјектима од значаја за АПВ. По преузимању дужности почетком 2017. 
године, основни циљ представника Канцеларије АПВ у Бриселу, био је успостављање и 
изградња чврстих односа са најважнијим регијама из Европе, као и другим европским 
институцијама, са посебним акцентом на оне регије са којима АПВ има традиционалне 
односе, тј. на ревитализацију тих односа.  

Путем редовне дипломатске и институционалне комуникације, представници АПВ у 
Бриселу су током 2017. године редовно извештавали и достављали неопходне 
иформације и контакте прикупљене на различтим састанцима и догађајима, а од значаја 
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за надлежне институције АПВ, Републике Србије као и друге субјекте на локалном нивоу. 
Теме које су биле покривене овим извештајима су из области привреде, енергетике, 
пољопривреде, културе, информационих технологија, о могућностима финансирања кроз 
ЕУ пројекте, приликама за различита партнерства, могућностима сарадње и унапређења 
односа итд. У циљу даљих активности, у отвореним телеграмима су од стране надлежних 
институција редовно тражене инструкције за даље поступање по горе наведеним темама. 

 

Преглед скупова на којима је Канцеларија АПВ узела учешће у периоду јануар – децембар 
2017. године: 

 

 

Скуп  Датум 

1  Догађај: Први припремни састанак поводом организације 15. 
Европске недеље регија и градова 
Локација: Брисел, Белгија  
Организатор: Европски комитет региона 

19.01.2017. 

2 Догађај: Европски предузетнички регион 2018. 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Европски комитет региона 

26.01.2017. 

3 Догађај: Представљање позива „Forward looking Cooperation Projects 
Share” Erasmus+ Key Action 3 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Европска комисија и Извршна агенција за образовање, 
медије и културу 

27.01.2017. 

4 Догађај: Међупарламентарна конференција: локалне и регионалне 
власти у региону проширења и регионална политика ЕУ 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Европски парламент 

30.-
31.01.2017 

5 Догађај: Конференција „Престонице културе: синергија између 
локалних, националних и европских политика као подстицај за раст и 
развој“ 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Европски парламент 

07.02.2017. 

6 Догађај: Конференција „Улога локалних и регионалних власти у 
спречавању корупције и промоцији добрих пракси“ 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Европски комитет региона 

28.02.2017. 

7 Догађај: Радионица „Финансирање пројеката енергетске 
ефикасности“ 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Европска комисија 

30.03.2017. 
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8 Догађај: Манифестација „Дани отворених врата европских 
институција – Поносни на свој град/регион“ 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Европски комитет региона 

06.05.2017. 

9 Догађај: Глобални форум за иновације у пољопривреди 
Локација: Утрехт, Холандија 
Организатор: Турет Медиа   

09.05.2017. 

10 Догађај: „Стратегија ЕУ за међународне културне односе“ 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Европски комитет региона 

22.05.2017. 

11 Догађај: Европски пословни самит  
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: European Business Summit 

22.-
23.05.2017. 

12 Догађај: Европски инвестиционо – пројектни портал 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Европски комитет региона 

30.05.2017. 

13 Догађај: Скуп „Дан проширења ЕУ 2017“ 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Европски комитет региона, Генерaлни директорaт 
Европске комисије  зa суседство и преговоре о проширењу 

31.05.2017. 

14 Догађај: Јачање улоге медија на језицима националних мањина у 
Европи, осврт на централну и источну Европу 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Андор Дели, посланик Европског парламента  

07.06.2017. 

15 Догађај: ЕУ недеља одрживе енергије (EU Sustainable Energy Week) 
Локација: Брисел, Белгија, 
Организатор: Европска комисија 

19.06.2017. 

16 Догађај: Европска агенда током естонског председавања ЕУ 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Фондација Ханс Зајдел 

27.06.2017. 

17 Догађај: Србија: водећа економска снага Западног Балкана 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: SME Europe, Eвропски парламент 

27.06.2017. 

18 Догађај: Панел дискусија „Мисли дигитално” 
Локација: Представништво Баварске, Брисел 
Организатор: КАС, Гугл, ЗВЕИ Фондација, Сименс 

28. 6. 2017. 

19 Догађај: Радионица „Clean Energy Package“ 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Представништво регије Саксонија Анхалт при ЕУ 

28.06.2017. 

20 Догађај: Инвестициона конференција о регијама и градовима 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Европски комитет региона 

29. 6. 2017 
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21 Догађај: Комеморативни скуп „Дан сећања на прогнане и страдале 
Србе“ 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Амбасада РС у Краљевини Белгији 

05.08.2017. 

22 Догађај: Немачка пред савезне изборе за Бундестаг 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Представништво Хесена у Бриселу 

07.09.2017. 

23 Догађај: Будућност малих и средњих предузећа у Европи у години 
значајних избора 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Представништво Хесена у Бриселу 

08.09.2017. 

24 Догађај: Завршна конференција Genius Loci пројекта: Индустријско 
наслеђе малих и средњих предузећа као покретач туризма 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Европски комитет региона 

21.09.2017. 

25 Догађај: Boosting Smart Interregional Collaboration through Clusters 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Европски комитет региона 

25.09.2017. 

26 Догађај: Конференција Европска стратегија за унапређење 
конкурентности туристичке индустрије, кључна полуга за креирање 
радних места 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Европски парламент 

27.09.2017. 

27 Догађај: Будућност шеме мобилности за мала и средња предузећа и 
њихове запослене у Европи 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Европска комисија 

29.09.2017. 

28 Догађај: Пријем за Савет страних инвеститора Србије (FIC) 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Мисија Републике Србије при ЕУ 

05.10.2017. 

29 Догађај: Свечано отварање Европске недеље региона и градова 2017 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Европски комитет региона 

09.10.2017. 

30 Догађај: Радионица „Ка ефиакснијој регионалној политици ЕУ“ 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Конзорцијум Будућност регионалних политика 

11.10.2017. 

31 Догађај: Проспекти Европске монетарне уније: Финансијски центар 
Европе 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Представништво Хесена у Бриселу 

11.10.2017. 

32 Догађај: Промоција АП Војводине у Савету Европе 
Локација: Стразбур, Француска 
Организатор: Конгрес регионалних и локалних власти 

18.10.2017. 
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33 Догађај: Инфо дани на тему финансирања пројеката из области 
енергетике кроз програм Хоризонти 2020 за период 2018. до 2020. 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Европска комисија 

23.-
25.10.2017. 

34 Догађај: Европски финансијски систем након Brexit-a 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Представништво Хесена у Бриселу 

07.11.2017. 

35 Догађај: Интеграција кроз спорт – Мигранти у Хесену и Европи 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Представништво Хесена у Бриселу 

08.11.2017. 

36 Догађај: Дебата – Како „Business Angels“ доприносе развоју иновација 
у Европи 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: ZEW, Представништво Баден-Виртемберга у Бриселу 

22.11.2017. 

37 Догађај: Састанак Бироа Скупштине европских регија (AER) 
Локација: Мастрихт, Холандија 
Организатор: Скупштина европских регија 

29.11.2017. 

38 Догађај: Европска агенда током бугарског председавања ЕУ 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Ханс Зајдел Фондација 

30.11.2017. 

39 Догађај: Самит – „Western Balkans at a crossroads : new challenges, 
changing dynamics" 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Friends of Europe 

05.12.2017. 

40 Догађај: Конференција „The 2017 EU Agricultural Outlook Conference“ 
Локација: Брисел, Белгија 
Организатор: Европска комисија 

18.-
19.12.2017. 

 

Преглед састанака које је Канцеларија АПВ реализовала у периоду јануар – децембар 
2017. године: 

Ред.  
бр. 

Реализовани састанци   Датум 

1 Учесници: Валерија Тудиско, Регија Умбрија; Михал Шепура, 
Војводство Подласкије; Криштоф Војцик, Војводство Светокришко; 
Звонка Гверић, Уред Хрватских регија; Канцеларија АП Војводине у 
Бриселу 

Локација: Кућа регија источне Пољске, Брисел 

31.01.2017. 

2 Учесници: Валентина Полијас, Регионална иницијатива за културу и 
креативност (RCC); Канцеларија АП Војводине у Бриселу   

06.02.2017. 
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Локација: Представништво Фриули Венеције Ђулије, Брисел 

3 Учесници: Ђерђ Кручо, NECSTouR; Канцеларија АП Војводине у 
Бриселу 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

13.02.2017. 

4 Учесници: Валерија Тудиско, Регија Умбрија; Михал Шепура, 
Војводство Подласкије; Криштоф Војцик, Војводство Светокришко; 
Звонка Гверић, Уред Хрватских регија, Луси Полок, Северна Ирска, 
Наталија Тарасова, Регион Прешов; Канцеларија АПВ у Бриселу 

Локација: Кућа регија источне Пољске, Брисел 

27.02.2017. 

5 Учесници: Милош Тодоровић, заменик Шефа Мисије РС при ЕУ; 
Марко Петровић, саветник у Мисији РС при ЕУ; проф. др А. Јакобс 
Универзитет Јужна Каролина; Канцеларија АПВ у Бриселу 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

16.03.2017. 

 

6 Учесници: Директор Дунавске стратешке тачке у Бриселу, Матија 
Вилфан; Канцеларија АП Војводине у Бриселу 

Локација: Представништво Баден Виртемберга, Брисел 

28.03.2017. 

7 Учесници: Мирослав Урошевић, Ветеринарска комора Србије; 
Канцеларија АП Војводине у Бриселу 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

29.03.2017. 

8 Учесници проф. др Мирослав Весковић, научни координатор 
Заједничког истраживачког центра за макрорегионалне стратегије 
Европске уније (JRC); Канцеларија АП Војводине у Бриселу 

Локација: Заједнички истраживачки центар, Брисел 

30.03.2017. 

9 Учесници: Атилио Калиђани, консултантска кућа Shuttelaar & 
Partners; Канцеларија АП Војводине у Бриселу 

Локација: Mисија РС при ЕУ 

05.04.2017. 

10 Учесници: Здравко Илић, Привредна комора Србије, Брисел; 
Канцеларија АП Војводине у Бриселу 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

07.04.2017. 

11 Учесници: Ћезаре Зегрети, Марта Пиасентин, College of Europe; 
Канцеларија АП Војводине у Бриселу 

07.04.2017. 
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Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

12 Учесници: Шеф представништва Ломбардије у Бриселу, Рафаеле 
Раја, саветник у представништву Ломбардије Фолко Ћули; 
Канцеларија АП Војводине у Бриселу 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

10.04.2017. 

13 Учесници: Директорка канцеларије НИС-а у Бриселу, Надежда 
Кокотовић; Канцеларија АП Војводине у Бриселу 

Локација: Представништво НИС-а, Брисел 

21.04.2017. 

14 Учесници: др Гордана Поповић, European Research Council; 
Канцеларија АП Војводине у Бриселу 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

18.04.2017. 

15 Учесници: Шеф представништва Горње Аустрије у Бриселу, Гералд 
Лонауер;  Канцеларије АП Војводине у Бриселу 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

08.05.2017. 

16 Учесници: Шеф представништва Умбрије у Бриселу, Ана Аскани; 
саветница у представништву Умбрије, Валерија Тудиско; амбасадор 
Ана Хрустановић, Шеф Мисије РС при ЕУ; Канцеларија АП Војводине 
у Бриселу 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

11.05.2017. 

17 Учесници: Шеф Уреда хрватских регија у Бриселу, Андреја Лепен; 
Канцеларија АП Војводине у Бриселу 

Локација: Уред хрватских регија у Бриселу 

16.05.2017. 

18 Учесници: др Елизабета Китановић, Конференција европских 
цркава; Канцеларија АП Војводине у Бриселу   

Локација: Конференција европских цркава, Брисел 

17.05.2017. 

19 Учесници: Шеф представништва Доње Аустрије у Бриселу, Илсе 
Пендерс Штадлман;  Канцеларија АП Војводине у Бриселу   

Локација: Представништво Доње Аустрије, Брисел 

24.05.2017. 

20 Учесници: Директор представништва Светокришког региона 
Криштоф Војчик; Канцеларија АПВ у Бриселу 

30.05.2017. 
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Локација: Кућа регија Источне Пољске, Брисел 

21 Учесници: Посланик Европског парламента, Андор Дели; Атила 
Новак, саветник у Канцеларији европског посланика; Канцеларија 
АП Војводине у Бриселу 

Локација: Европски парламент, Брисел 

30.05.2017. 

22 Учесници: Шеф представништва Републике Српске у Бриселу Марио 
Ђурагић; Канцеларија АПВ у Бриселу 

Локација: Представништвно Републике Српске, Брисел 

06.06.2017. 

23 Учесници: Давид Фенер, саветник у представништву Саксонија 
Анхалт при ЕУ; Канцеларија АП Војводине у Бриселу 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

12.06.2017. 

24 Учесници: Шеф представништва Хесена у Бриселу, Фридрих фон 
Хојзингер, Канцеларија АП Војводине у Бриселу 

Локација: Представништво Хесена, Брисел 

13.06.2017. 

25 Учесници: Маријана Милошевић, Brussels Invest&Expo; Канцеларија 
АП Војводине у Бриселу 

Локација: Brussels Invest&Expo, Брисел 

28.06.2017. 

26 Учесници: Шеф представништва Ломбардије у Бриселу Рафаеле 
Раја, саветник Фолко Ћули; Канцеларија АП Војводине у Бриселу 

Локација: Представништво Ломбардије, Брисел 

30.06.2017. 

27 Учесници: Тамара Хаџи, саветник у представништву Хесена; 
Канцеларија АП Војводине у Бриселу 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

17.07.2017. 

28 Учесници: Шеф представништва Горње Аустрије у Бриселу, Гералд 
Лонауер;  Канцеларије АП Војводине у Бриселу 

Локација: Представништво Горње Аустрије, Брисел 

20.07.2017. 

29 Учесници: Шеф представништва регије Прованса-Алпи-Азурна 
обала Емелин Алиу; Канцеларија АПВ у Бриселу 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

14.09.2017. 
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30 Учесници: Шеф војног представништва РС при НАТО генерал 
Предраг Бандић; Канцеларија АПВ у Бриселу 

Локација: НАТО, Брисел 

29.09.2017. 

31 Учесници: Државни секретар Хесена, Марк Вајнмајстер; директор 
представништва Хесена при ЕУ Фридрих фон Хојзингер; делегација 
Покрајинске владе и Скупштине АПВ; председник ПКВ; директорка 
Фонда Европски послови АПВ; Канцеларија АПВ у Бриселу 

Локација: Представништво Хесена при ЕУ 

10.10.2017. 

32 Учесници: Председник Скупштине Горње Аустрије Виктор Зигл; 
директор представништва Горње Аустрије у Бриселу Гералд 
Лонауер; саветнице др Тања Марктлер и Сандра Фуредер; 
делегација Покрајинске владе и Скупштине АПВ; председник ПКВ; 
директорка Фонда Европски послови АПВ; Канцеларија АПВ у 
Бриселу 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

10.10.2017. 

33 Учесници: Регионална министарка Ломбардије Валентина Апреа; 
директор представништва Ломбардије у Бриселу Рафаеле Ража; 
саветник Фолко Ћиули; делегација Покрајинске владе и Скупштине 
АПВ; председник ПКВ; директорка Фонда Европски послови АПВ; 
Канцеларија АПВ у Бриселу 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

10.10.2017. 

34 Учесници: Жупан Осјечко-барањске жупаније Иван Анушић; 
председник Скупштине Драган Вулин; заменица градоначелника 
Осијека Жана Гамош; делегација Покрајинске владе и Скупштине 
АПВ; председник ПКВ, директорка Фонда Европски послови АПВ; 
Канцеларија АПВ у Бриселу 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

10.10.2017. 

35 Учесници: Директор за програме, међународне и европске послове 
регије Умбрија Луцио Капорици; Клаудио Тиридуци задужен за 
иновације и конкурентност; Покрајински секретар за регионални 
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен 
Бјелић; Канцеларија АПВ у Бриселу, 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел  

10.10.2017. 

36 Учесници: Делегација Фондације Нови Сад 2021; директорка Фонда 11.10.2017. 
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Европски послови АПВ; Канцеларија АПВ у Бриселу 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

37 Учесници: Председница Конгреса локалних и регионалних власти 
Gudrun Mosler-Törnström; Председница Норвешке асоцијације 
локалних и регионалних власти Gunn Marit Helgesen; Покрајински 
секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу Огњен Бјелић; Шеф Мисије РС при Савету Европе 
Амбасадор Александра Ђуровић; Директорка Фонда Европски 
послови АПВ; Канцеларија АПВ у Бриселу 

Локација: Савет Европе, Стразбур 

18.10.2017. 

38 Учесници: Амбасадор Србије у Краљевини Белгији Марина 
Јовићевић; Канцеларија АПВ у Бриселу 

Локација: Амбасада РС у Бриселу 

23.10.2017. 

39 Учесници: саветница у Уреду хрватског члана Председништва БиХ 
др Сања Базина; саветница у Мисији БиХ при ЕУ Данијела Бабић; 
Канцеларија АПВ у Бриселу 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

25.10.2017. 

40 Учесници: Валентина Антић, Коорднатор за међународну сарадњу 
„Нови Сад европска престоница младих 2019“; Канцеларија АПВ у 
Бриселу 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

27.10.2017. 

41 Учесници: Директор фестивала Балкан Трафик Никола Виерс, 
Канцеларија АПВ у Бриселу 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

17.11.2017. 

42 Учесници: Шеф представништва Умбрије у Бриселу Ана Аскани; 
саветница Габријела Ћекарели; Канцеларија АПВ у Бриселу 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

23.11.2017. 

43 Учесници: др Пиетри Мирала, Европски комитет региона; саветник у 
Мисији РС при ЕУ Весна Филиповић; Канцеларија АПВ у Бриселу 

Локација: Европски комитет региона 

01.12.2017. 

44 Учесници: Директорка консултантске куће XLNCE Ирена 
Кондратенко; Канцеларија АПВ у Бриселу 

06.12.2017. 
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Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

45 Учесници: Посланик Европског парламента Марко Зани; Анђело 
Ћиалфи, саветник у Канцеларији европског посланика; Канцеларија 
АПВ у Бриселу 

Локација: Европски парламент 

06.12.2017. 

46 Учесници: Посланик Европског парламента, Андор Дели; Атила 
Новак, саветник у Канцеларији европског посланика, Канцеларија 
АП Војводине у Бриселу 

Локација: Европски парламент 

07.12.2017. 

47 Учесници: Заменик директора за Централну и источну Европу 
Фламанске агенције за инвестиције и трговину Франк ван Ејнде; 
Канцеларија АПВ у Бриселу 

Локација: Фламанска агенција за инвестиције и трговину, Брисел 

11.12.2017. 

48 Учесници: Шеф представништва Баден-Виртемберга Јоханес Јунг; 
Канцеларија АПВ у Бриселу 

Локација: Представништво Баден-Виртемберга, Брисел 

13.12.2017. 

49 Учесници: Милена Гвозден, AWEX – Валонска агенција за промоцију 
извоза и инвестиције; Канцеларија АПВ у Бриселу 

Локација: Мисија Краљевине Белгије при ЕУ, Брисел 

15.12.2017. 

50 Учесници: Тамара Хађи, др Каролине Ферингер саветнице у 
представништву Хесена; Канцеларија АПВ у Бриселу 

Локација: Представништво Хесена у Бриселу 

18.12.2017. 

51 Учесници: др Коен де Ридер, UNIZO асоцијација малих и средњих 
предузећа Фландрије; Канцеларија АПВ у Бриселу 

Локација: Мисија РС при ЕУ, Брисел 

19.12.2017. 

 

 

 

 Сарадња са регионалним партнерима у Бриселу 
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У настојању унапређења и повећања обима активности, током 2017. године одржани су 
састанци са представницима већег броја регија које су присутне са својим 
представништвима у Бриселу. Посебно би требало издвојити састанке са немачким 
регијама Баден-Виртемберг и Хесен, затим италијанским регијама Ломбардија и Умбрија, 
аустријским регијама Горња Аустрија и Доња Аустрија, односно са регијама из 
непосредног окружења АПВ као што су Република Српска (БиХ), Осјечко-барањска и 
Вуковарско-сријемска жупанија (Хрватска). Најконкретнији резултат ових састанака јесте 
интензивирање и успостављање чврстих партнерских односа и ојачана сарадња између 
бројних институција АПВ са одговарајућим институцијама из горе поменутих регија.  

У прилог томе, су горе наведени састанци, конференције и други догађаји остварени 
између АПВ и партнерских регија током 2017. Конкретно, у сарадњи са представништвом 
италијанске регије Ломбардија, договорена је и реализована посета Ломбардији на 
највишем политичком нивоу, односно остварено повезивање РАВ са једном од највећих 
асоцијација италијанске индустрије, „Асоломбарда“ (Assolombarda Confindustria). Поред 
овога, договорена је и стручна посета представника технолошког парка „Падано“ (Padano) 
у завршној фази изградње сличног парка у Новом Саду, како би се пренела најбоља 
искуства и праксе из ове области. 

Такође, посредством Канцеларије АПВ у Бриселу, 08.04.2017. године одржана је 
инвестициона конференција у граду Ловере у Италији,  на којој је локалним компанијама 
(њих више од 60) представљен инвестициони потенцијал АПВ. Након презентације, 
организована је и узвратна посета привредника из Италије заинтересованих за 
инвестирање. 

Поред директне сарадње у регионалном партнерству „Будућност регионалних политика“, 
током Европске недеље регија и градова 2018. године, проширена је и успостављена 
добра сарадња са италијанском регијом Умбрија.  

Са представницима регије Баден-Виртемберг договорена је заједничка сарадња на пољу 
промовисања АПВ и достигнућа у реализацији доступних фондова ЕУ, као и представљања 
напретка РС по питању европских интеграција. Такође, договорено је активно учешће АПВ 
на плану оживљавања „Дунавске стратегије“ у Бриселу, а након гашења канцеларије 
„Danube Strategy Point“. За почетак 2018. године најављено је и повезивање Технолошког 
института у Карлсруеу са војвођанским ICT кластером, односно Универзитетом у Новом 
Саду. 

Добри односи, на највишем нивоу, успостављени су и са представништвом једне од 
најјачих немачких регија, Хесеном. Уз посредовање Канцеларије АПВ у Бриселу, 
уприличен је састанак председника Покрајинске владе и председника Скупштине АПВ са 
државним секретаром регије Хесен, а том приликом је договорена и конкретна сарадња. 
Бриселске канцеларије две регије раде на припреми посете делегације АПВ регији Хесен 
током манифестације Дани Хесена, крајем маја 2018. године, затим повезивању и 
размени искустава два парламента, као и заједничким промотивним активностима током 
2018. године. 
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Са представништвом Горње Аустрије, Канцеларија је договорила сусрет на највишем 
нивоу за пролеће 2018. године. Том приликом биће уприличен и састанак привредника, а 
уз посредовање РАВ и ПКВ, где ће бити представљене инвестиционе могућности у обе 
регије. Постојећа сарадња Универзитета у Линцу и Универзитета у Новом Саду, биће 
проширена, посебно у циљу заједничког наступа у програму Хоризонти 2020. 

 

 Сарадња са привредним институцијама у Бриселу 

Поред сталне комуникације са регијама присутним у Бриселу, Канцеларија је успоставила 
и добре односе са белгијским привредним институцијама са којима је започето 
унапређење привредног амбијента између АПВ и све три белгијске административне 
целине – Фландрије, Валоније и Града Брисела. Треба констатовати да није било 
нарочитих активности на овом пољу у претходним годинама рада Канцеларије, те је 
идентификована могућност за сарадњу првенствено са РАВ и ПКВ, као и другим 
институцијама са територије АПВ, а посебно из области информационих технологија и 
пољопривреде. Остварена је стална комуникација са економским представником у 
Амбасади Краљевине Белгије у Београду, како би се остварила неопходна координација у 
процесу повезивања привредних субјеката. Са економским представником Амбасаде, 
односно са представницима компанија директно се ради на припреми више економских 
мисија за 2018. годину.  

Узимајући у обзир горе наведено, Канцеларија АПВ у Бриселу је имала састанке са 
агенцијама које окупљају привреднике и промовишу унапређење пословних активности: 

 Фламанска агенција за инвестиције и трговину (Flanders Investment and Trade),  

 Валонска агенција за извоз и инвестиције (AWEX, Wallonia Export-Investment 
Agency), 

 Бриселска агенција за инвестиције и извоз (Brussels Invest and Export), 

 УНИЗО (UNIZO) удружење малих и средњих предузећа Фландрије. 

 

Презентација инвестиционих могућности у АПВ је договорена са фламанском агенцијом 
ФИТ, такође отворена је могућност њиховог наступа на привредним догађајима и 
сајмовима у Војводини. Бриселска агенција припрема посету привредне делегације за 
март 2018. године, где ће бити укључена и Војводина, а са AWEX се ради на припреми 
посете експертске мисије која би радила на унапређењима на пољима обновљивих 
извора енергије и управљања и третмана отпада. УНИЗО је заинтересован за остваривање 
контаката са ПКВ и другим привредним субјектима, првенствено из сектора малих и 
средњих предузећа. 

 

 Промотивне активности 
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Схватајући важност присутности и промоције АПВ у оквиру бриселских институција, 
односно не само пред стручном јавношћу, на иницијативу Канцеларије АПВ у Бриселу, у 
2017. години први пут је обезбеђено учешће АПВ на манифестацији „Дани отворених 
врата европских институција“. Под слоганом „Поносни на свој град/регију“, бриселској 
публици се представило више од 30 регија из читаве Европе. Канцеларија АП Војводине у 
Бриселу је за више хиљада посетилаца ове манифестације, на штанду припремила 
занимљиве информације, интересантне и корисне брошуре, те ситне пригодне поклоне 
које су припремили Туристичка организација Војводине, Фонд „Европски послови" АП 
Војводине и Универзитет у Новом Саду. 

Ова прилика искоришћена је такође и за размену контаката са осталим градовима и 
регијама учесницама, те је договорен низ састанака у циљу даљег међурегионалног 
повезивања и сарадње. 

Канцеларија је такође организационо помогла и учешће покрајинске делегације на 
представљању АПВ у Савету Европе у Стразбуру, где је током 33. заседања Конгреса 
регионалних и локалних власти представљена привредно-туристичка понуда АПВ и њени 
потенцијали. Делегација коју је предводио покрајински секретар Огњен Бјелић, уз учешће 
представника Фонда и Канцеларије АПВ у Бриселу, састала се и са председницом КРЛВ 
Gudrun Mosler-Törnström. 

У области културе, Канцеларија АПВ је током 2017. посредовала у остваривању директног 
контакта и потенцијалног учешћа представника пројекта Нови Сад Европска престоница 
младих 2019 и Фондације Нови Сад 2021 на једном од најпознатијих фестивала у Бриселу, 
Балкан Трафик 2018, који промовише културне вредности са наших простора. Поред тога 
одржан је низ састанака како би се омогућило што боље представљање предстојећих 
културних манифестација у Новом Саду у наредном периоду, те повезали различти 
контакти у области културе.  

 

 Европска недеља региона и градова 

Петнаеста Европска недеља региона и градова, у организацији Европског комитета 
региона и Генералног директората за регионалне и урбане политике, одржана је у 
периоду од 9. до 12. октобра 2017. године у Бриселу. 

Током трајања Европске недеље региона и градова, одржано је преко 130 радионица, 
дебата и састанака, са више од 6000 учесника који су били у прилици да размене искуства 
и добре праксе на тему локалног и регионалног развоја. Овогодишња манифестација под 
називом „Regions and Cities working for a better future“ окупила је 170 региона и градова 
широм европе, груписаних у 28 регионалних партнерстава, као и друге бројне учеснике из 
готово свих европских институција. 

АП Војводина је преко Фонда “Европски послови” АПВ – Канцеларије АП Војводине у 
Бриселу узела учешће у регионалном партнерству под називом „Будућност регионалних 
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политика“ са регионима: Умбрија (Италија), Северна Ирска (Уједињено Краљевство), 
Војводство Подласко и Војводство Светокришко (Пољска), Прованса-Алпе-Азурна обала 
(Француска) и Вараждинска Жупанија (Хрватска) на радионици под називом „Ка 
ефикаснијој регионалној политици ЕУ“, 11. октобра 2017. године, у представништву 
Северне Ирске у Бриселу. 

Почасни говорници били су члан кабинета европског комесара за регионалну политику 
Jan Mikołaj Dzięciołowski и посланик Европског парламента Jan Olbrycht. Скуп је модерирао 
директор одговоран за регионалну политику у Конференцији периферних поморских 
региона Nicolas Brookes. Регионална искуства представили су директор за програмирање, 
иновације и конкуретност Lucio Caporizzi (Умбрија), генерална директорка задужена за 
европске послове и медитеранску сарадњу Raphaële de Giuli Morghen (Прованса-Алпе-
Азурна обала), главни извршилац посебног ЕУ програмском тела Gina McIntyre (Северна 
Ирска), председник Града Бијалисток Tadeusz Truskolaski (Војводство Подласко), директор 
Одсека за регионалну политику Владе Војводства Светокришко Grzegorz Orawiec, као и 
шеф Канцеларије АП Војводине у Бриселу Срђан Мачкић. Учесници дискусије су се бавили 
питањем Кохезионе политике након 2020. године и заједнички закључак је да постоји 
пуно изазова у вези са поменутим питањем и у циљу ефикаснијег савладавања истих 
неопходно је поједостављивање процедура у оквиру Кохезионе политике. 

 

Дан Војводине у Бриселу 

У Канцеларији АП Војводине у Бриселу, у Мисији Републике Србије при Европској унији, 
током Европске недеље региона и градова, одржан је традиционални пријем који 
организују Покрајинскa владa и Скупштинa АП Војводине, у сарадњи са Фондом „Европски 
послови“ АП Војводине – Канцеларијом АП Војводине у Бриселу и Развојном агенцијом 
Војводине. 

Пријему „The Vojvodina Story“ присуствовали су представници великог броја европских 
регија, међу њима неки од највиших политичких представника регија, више посланика 
Европског парламента, више амбасадора и други представници дипломатског кора. На 
пријему је приказан промотивни филм о Војводини, где су гости могли да се упознају са 
њеним потенцијалима, у различитим привредним областима, образовању, науци, 
туризму. 

 

 

 

 

V. Радна пракса у Фонду „Европски послови“ АП Војводине 
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 Програм радне праксе у Фонду у школској 2016/2017. години  
 

На основу Уговора о обављању стручне праксе студената закљученог између Факултета 
техничких наука у Новом Саду и Фонда „Европски послови“ АП Војводине, потписаног 26. 
новембра 2014. године, на стручну праксу су изабрана три кандидата са усмерења 
Индустријски/Инвестициони менаџмент. Три кандидата су радну праксу одрадила у 
периоду  од 13. априла до 18. маја 2017. године.   

На основу Протокола о пословној сарадњи закљученог између Универзита у Новом Саду 
Економски факултет из Суботице и Фонда „Европски послови“ АП Војводине, потписаног 
25. октобра 2016. године, четири студента похађала су радну праксу у Фонду у периоду од 
24. јула до 18. августа 2017. године. 

На основу Уговора о стручном оспособљавању и усавршавању, једна полазница је 
одрадила радну праксу у периоду  од 26. јуна до 7. јула 2017. године.   

Полазници су имали прилике да се непосредно упознају са радом Фонда и стекну увид у 
процесе европеизације и увођења европских стандарда у нашој земљи, с посебним 
освртом на фондове Европске уније, европске програме регионалне сарадње и израду 
предлога пројеката ради аплицирања за средства која се додељују из различитих 
европских фондова. Радна пракса се обављала у просторијама Фонда у Новом Саду. Рад 
сваког практиканта је био координиран и праћен од стране додељеног ментора, лица 
запосленог у Фонду. Од полазника се очекивало да извршавају одређене задатке у 
оквирима уобичајеног рада Фонда, према утврђеном распореду, договору између 
учесника у Програму и њихових ментора, које су они успешно извршавали. Поред тога, 
полазници су показали добар ниво знања и различитих вештина (знање страних језика, 
компјутерска писменост и друго). 

 

 

 

 

 

 
 

 

VI. ФИНАНСИJСКО ПОСЛОВАЊЕ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
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Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине  је према критеријумима за 
разврставање правних лица из Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 

30/2018), разврстан у мало друго правно лице и примењује Међународне стандарде 
финансијског извештавања за мала и средња правна лица (у даљем тексту: МСФИ за 
МСП), те поступа по Правилнику о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру 
за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС“, бр. 95/2014). У складу са 
позитивним законодавством, Фонд је за 2017. годину саставио комплетан сет 
финансијских извештаја. 
 
Пре него што се приступило изради Завршног рачуна Фонда за 2017. годину, на основу 
члана 36. Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза, извршен 
је редован годишњи попис имовине и обавеза Фонда на дан 31.12.2017. године. Извештај 
о попису имовине и обавеза Фонда усвојен је на 45. седници Управног одбора Фонда дана 
25. јануара 2018. године, као и на 21. седници Надзорног одбора Фонда дана 26. јануара 
2018. године. Након тога, приступило се изради финансијских извештаја Фонда за 2017. 
годину. 
  
Сет финансијских извештаја, које је Фонд доставио Агенцији за привредне регистре ради 
обелодањивања, садржи: Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, 
Извештај о променама на капиталу, Извештај о осталом резултату, Статистички извештај и 
Напомене уз финансијски извештај. Завршни рачун Фонда за 2017. годину усвојио је 
Управни одбор Фонда на 46. седници, дана 03.05.2018. године. 
 
Финансијски извештај и пословање Фонда и ове године подвргнути су екстерној ревизији 
са сврхом појачане контроле пословања и повећања веродостојности финансијских 
показатеља. Екстерна ревизија финансијких извештаја и пословања Фонда извршена је за 
2017. годину, од стране независне ревизорске куће „Пан ревизија“ плус д.о.о. Нови Сад и 
добијено је позитивно мишљење прве класе, у складу са позитивном законском 
регулативном Републике Србије.  
 
У наставку је дат преглед финансијског пословања Фонда за 2017. годину – структура 
прихода и расхода са коментарима.      
 
ПРИХОДИ:  

*у хиљадама динара                                                                                     

Приходи по основу дотација из буџета АП Војводине 116.783 

Остале врсте прихода (приходи од камата) 11 

Приходи по основу донације Европске уније за пројекат “DR Share” 1.742 

Приходи по основу донације Европске уније за пројекат „Антена Деска 
Креативна Европа“  

918 
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Приходи по основу донације Европске уније за пројекат  „Ембер“ 1.302 

Приходи по основу донације Европске уније за пројекат „Mos kros” 139 

Приходи по основу донације Европске уније за пројекат „Vic tour” 164 

Приходи по основу донације Европске уније за пројекат „Xdegree” 871 

У К У П Н О: 121.930 

 

Приходи Фонда, с обзиром на делатност Фонда, обухватају пре свега приходе по основу 
дотација из буџета АП Војводине, приходе по основу донација Европске уније за 
имплементацију европских пројеката, остале врсте прихода који обухватају  приходе од 
камата на а виста средства  код пословних банака, друге приходе и приходе по основу 
пројектних активности и задужења Фонда сходно закључцима Покрајинске владе АП 
Војводине. 

 
РАСХОДИ: 

*у хиљадама динара 

Трошкови материјала 1.115 

Трошкови горива и енергије 1.068 

Трошкови зарада и накнада зарада  69.761 

Трошкови накнада по уговорима (уговор о делу) и трошкови накнада 
члановима управног и надзорног одбора 

1.282 

Остали лични расходи и накнаде 8.139 

Трошкови производних услуга 14.438 

Трошкови амортизације 2.428 

Нематеријални трошкови 19.029 

Финансијски расходи 73 

Остали расходи 622 

Опрема  895 
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Повраћај неутрошених буџетских средстава на рачун буџета Аутономне 
покрајине Војводине 

3.080 

 

У К У П Н О: 121.930 

 
Трошкови материјала односе се на трошкове канцеларијског материјала, ситног 
инвентара и осталог режијског материјала, који су настали током 2017. године ради 
набавке материјала неопходног за несметано пословање Фонда. Трошкови горива и 
енергије односе се на трошкове енергената, као што су струја, гориво и сл. потребни за 
несметано функционисање Фонда.  
 
Трошкови зарада и накнада зарада односе се на трошкове зарада и накнада зарада 
запослених, обрачунатих у складу са позитивним законодавством Републике Србије у 
области рада и радних односа, као и прописане додатке за трошкове условљене радом и 
боравком у иностранству, сходно Закону о спољним пословима Републике Србије, за 
представнике АП Војводине у Мисији Републике Србије при Европској унији у Бриселу.  
 
Трошкови накнада по уговорима обухватају трошкове накнада по уговорима о делу који 
се односе на трошкове који су настали ангажовањем трећих лица у циљу што квалитетније 
реализације претходно побројаних програмских активности Фонда. Током 2017. године у 
Фонду је било 35 радно ангажованих лица, рачунајући и два представника АП Војводине у 
Мисији Републике Србије при Европској унији у Бриселу. Трошкови накнада члановима 
органа управљања и надзора односе се на трошкове који настају по основу накнада за 
рад, које се члановима Управног и Надзорног одбора Фонда исплаћују по одржаној 
седници. 
 
Остали лични расходи и накнаде односе се на трошкове превоза на рад и са рада 
запослених у Фонду, јубиларне награде запосленима, затим на накнаде трошкова 
службених путовања запослених (превоз, дневнице, смештај и остали пратећи трошкови 
службених путовања) сходно Уредби о накнади трошкова државних службеника и 
намештеника Републике Србије, трошкове горива, трошкове новогодишњих пакетића за 
децу запослених и остале припадајуће расходе запослених дефинисане Законом о раду 
Републике Србије. 
 
Трошкови производних услуга односе се на трошкове транспортних услуга (трошкови 
фиксне и мобилне телефоније, трошкови интернета, трошкови cloud-mail сервера, 
трошкови домена, трошкови такси услуга, трошкови поштанских услуга и слично), 
трошкове услуга одржавања (одржавање пословних просторија и основних средстава 
Фонда), трошкове закупнина, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове информисања 
јавности и осталих услуга дефинисаних позитивном законском регулативом Републике 
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Србије (комуналне услуге, услуге заштите на раду и остале услуге које пружају друга 
правна лица).  
 
Нематеријални трошкови односе се на трошкове ревизије финансијских извештаја и 
пословања Фонда, трошкове трећих правних лица, трошкове стручне литературе, 
трошкове стручног образовања запослених, трошкове котизација за семинаре, трошкове 
одржавања веб сајта, трошкове промоције, трошкове премија осигурања (премије 
осигурања имовине, опреме и запослених у Фонду), трошкове репрезентације, трошкове 
платног промета, трошкове чланарина (чланарине у међународним и међурегионалним 
институцијама и организацијама од значаја за АП Војводину и пословање Фонда), као и 
остале нематеријалне трошкове који обихватају трошкове оглашавања, прописане таксе 
(административне, судске таксе...) и остале нематеријалне трошкове који се односе на 
средства која се по основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и 
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 
(„Сл. гласник РС“ бр.116/2014) уплаћују на одговарајући рачун буџета. Ова група трошкова 
обухвата и трошкове организације едукативних активности у оквиру Специјалистичког 
програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“.  
 
Финансијски расходи односе се на трошкове настале по основу негативних курсних 
разлика узрокованих флуктуирањем курса домаће валуте у обрачунском периоду.  
Остали расходи односе се на расходе везане за накнаде за учешће у финансирању зарада 
особа са инвалидитетом, које је Фонд у обавези да исплаћује сходно члану 26. Закона о 
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник 
РС“, број 36/2009 и 32/2013), као и остале расходе прописане позитивним законодавством 
Републике Србије. 
 
Фонд је током 2017. године извршио набавку недостајуће опреме и нематеријалне 
имовине неопходне за несметано функционисање, која се не третира као расход, већ 
само као одлив новчаних средстава са текућег рачуна Фонда и повећава имовину Фонда 
која подлеже амортизацији. 
 
Повраћај неутрошених буџетских средстава на рачун буџета АП Војводине односи се на 
повраћај средстава која Фонд, као корисник јавних средстава, није утрошио за 
финансирање расхода и издатака у 2017. години, односно за која није извршио 
преузимање обавеза, а добијена су у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и пренета су му закључно са 31. 
децембром 2017. године у складу са актом о буџету АП Војводине и Програмом 
рада/Финансијским планом Фонда за 2017. годину. Повраћај неутрошених буџетских 
средстава, од стране Фонда а на рачун буџета АП Војводине, у износу од 3.080.117,79 
динара извршен је 31. јануара 2018. године, сходно Покрајинској Уредби о роковима, 
начину и поступку повраћаја неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних 
средстава Аутономне покрајине Војводине на рачун извршења буџета Аутономне 
покрајине Војводине ("Сл. Лист АП Војводине", бр. 58/2017).  
 




