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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 Покрајинске владе 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 Покрајинске владе. 
 
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 
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територији АП Војводине којима се подржавају локални актери у изради и 
имплементацији пројеката који се делом финансирају из средстава Европске уније.  
 
На 22. седници Управног одбора Фонда одржаној 15.01.2014. године усвојен је 
Годишњи програм рада Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине 
за 2014. годину којим су дефинисани приоритети којима се Фонд руководио у свом 
раду током 2014. године. 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.    
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I. АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ЕВРОПСКИХ ФОНДОВА 
 

Показатељи на основу доступних информација о броју поднетих предлога пројеката 
и одобрених пројеката са територије АП Војводине у протеклом периоду су 
вишеструко порасли, што указује да је остварен значајан напредак на пољу 
коришћења европских фондова у нашој Покрајини. Поред пројектних, Фонд 
спроводи низ активности усмерених на подизање информисаности и капацитета 
институција са територије АП Војводинe везаних за могућности коришћења ЕУ 
фондова, што индивидуално, што у сарадњи са релевантним организацијама и 
партнерским институцијама.  
 
На основу Годишњег плана рада Фонда „Европски послови“ АП Војводине за 2014. 
годину дефинисан је низ активности које доприносе остварењу циљева постављених 
самим планом. Наиме, као најзначајнији циљ истиче се наставак креирања и 
конкурисања са пројектним предлозима према конкурсима Европске уније, а у 
сарадњи са домаћим и регионалним партнерима. Такође, као пратећи циљеви 
јављају се 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. Велики значај се такође придаје подизању капацитета администрације 
на свим нивоима одлучивања за обављање послова у вези са европским 
интеграцијама, као и јачање апсорпционих капацитета покрајинских институција, 
локалних самоуправа и свих осталих заинтересованих субјеката.  
 
Фонд, као кључне активности у свом раду усмерене ка остваривању постављених 
циљева, реализује едукативне активности, обавља послове прикупљања, обраде, 
анализе и представљања информација везаних за ЕУ фондове које су релевантни за 
институције како из јавног, тако и из приватног сектора. Фонд своје партнере и све  
заинтересоване институције информише путем састанака координационих група, 
инфо дана, акција попут ФЕП тура и „Отворених врата”, специјализоване интернет 
странице, конференција за штампу, а истовремено врши и рано идентификовање 
потенцијалних пројектних идеја путем процена пројектних предлога. Такође, током 
2014. године почела је интензивна припрема институција заинтересованих за 
пројектно финансирање, као и јединица локалне самоуправе на територији АП 
Војводине у циљу укључивања у нови циклус финансирања из вишегодишњег буџета 
Европске уније за период од 2014. до 2020. године. 
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1. 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 током 2014. 
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 : 
 

• Обуке у сарадњи са Покрајинским Секретаријатом за образовање, 
прописе, управу и националне мањине - националне заједнице; 

• Обуке за трећа лица; 
• Специјалистички програм – Управљање регионалним развојем кроз ЕУ 

фондове. 
 
  

I. Обуке у сарадњи са Покрајинским Секретаријатом за образовање, прописе, 

управу и националне мањине - националне заједнице 
 

Фонд „Европски послови“ АП Војводине и Покрајински секретаријат за образовање, 

прописе, управу и националне мањине – националне заједнице покренули су серију 

обука за представнике васпитно-образовних институција са територије Аутономне 

покрајине Војводине под називом „Фондови Европске Уније: од идеје до 

реализације“. На основу протокола о сарадњи потписаног у јуну 2013, Фонд пружа 

подршку у циљу јачања капацитета основних и средњих школа на територији 

покрајине, у циљу припреме за коришћење финансијских средстава доступних путем 

финансијских инструмената ЕУ, у новом циклусу 2014-2020. 

 

Табела 1. – Одржане обуке u овој области током 2014. године 
 

Ред. број  Суорганизатор  Датум  
Број   

полазника  
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1.  Основна школа "Ђура Јакшић", Каћ  12-14.02.  13  

2.  Економска школа "9. мај", Сремска Митровица  26-28.03.  12  

3.  Дом ученика средњих школа, Сремска Митровица  29-30.10.  26  

4.  
Дом ученика средњих школа „Никола Војводић“, 
Кикинда  

12-14.11.  29  

5.   Дом ученика средњих школа, Вршац  26-28.11.  22  

6.  Дом ученика средњих школа, Суботица  10-12.12.  28  

  УКУПНО  130 

 

У склопу ове едукативне активности током 2014. су спроведене активности за 130 
полазника. Значајан резултат представљају пројектне идеје осмишљене у складу са 
приоритетима и циљевима европских програма, али и стратешких докумената 
Републике Србије и АП Војводине. Приоритети образовно-васпитних установа, 
коришћење локалних ресурса, решавање локалних проблема и усмерење на 
обогаћивање школског живота ученика су у фокусу пројектних идеја а теме које су 
обухваћене су се односиле на: 

• решавање проблема у области здравља ученика,   

• трансформације мањих сеоских школа у школе у природи,   

• активног бављења ученика спортом,   

• превенције вршњачког злостављања у школама,  

• унапређивање језичких и информатичких компетенцијa 
ученика,   

• развоја образовних програма за ученике са сметњама у развоју,   

• активног укључивања ученика у живот локалне заједнице,   

• заштите животне средине итд.   

Значајну подршку акцији пружили су ученички домови у Кикинди, Сремској 
Митровици, Вршцу и Суботици, као и Регионални центар за професионални развој 
запослених у образовању, који су уступили простор и обезбедили логистичку 
подршку. Такође, Отворени универзитет из Суботице је поделио своја искуства са 
полазницима и представио своје успешне европске пројекте и искуства у 
имплементацији истих.   

 

II. Обуке за трећа лица 

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 
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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.  
 
Током целе године је била отворена могућност формирања едукативних садржаја по 
мери и захтевима самих заинтересованих организација и полазника. Тренинг 
програми су били намењени пре свега запосленима у институцијама јавног сектора 
(јединице локалне самоуправе, покрајински секретаријати и њихови индиректни 
корисници, јавна и јавно-комунална предузећа итд.) која су препознала 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 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. 
 

 
Табела 2. – Одржане обуке током 2014. године 

 

Ред. 
број  

Суорганизатор  Датум  Број   

полазника  

1.  Факултет за менаџмент, Сремски Карловци  05-
07.02.  

22  

2.  Општина Стара Пазова  24-
26.02.  

10  
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3.  ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад  05-
07.03.  

17  

4.  Грађевинска дирекција Србије, Београд  12-
14.03.  

17  

5.  Општина Нови Кнежевац  19-
21.03.  

19  

6.  Филозофски факултет, Нови Сад  02-
04.04.  

13  

7.  УГ "АктинНС", Нови Сад  08-
09.04.  

9  

8.  Центар за развој и примену Науке, Технологије и 
Информатике, Нови Сад  

07-
09.05.  

13  

9.  Служба за управљање људским ресурсима, Влада 
АП Војводине  

15-
16.05.  

23  

10.  Дигиталартс, Нови Сад  28-
30.05.  

17  

11.  Туристичка организација Општине Рума  04-
06.06.  

12  

12.  Јужно-бачки управни округ, Нови Сад  11-
13.06.  

13  

13.   Служба за управљање људским ресурсима, Влада 
АП Војводине   

25-
26.06.  

21  

14.  Удружење планинара, Нови Сад  11-
12.09.  

13  

15.  Инжењери без граница – Србија, Технолошки 
факултет, Нови Сад  

17-
19.09.  

25  

16.  Служба за управљање људским ресурсима, Влада 
АП Војводине  

25-
26.09.  

14  

17.  Регионални центар за професионални развој 
запослених у образовању  

15-
17.10.  

21  

18.  Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад  19-
21.11.  

23  

  УКУПНО  302 
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Узимајући у обзир 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 
су у оквиру ове и претходне едукативне активности обучена 432 учесника, кроз 24 
обуке. Учесници су оспособљени за преузимање активније улоге у развоју и 
имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу, а у складу с 
европским стандардима и одговарајућим покрајинским и републичким стратешким 
документима. Преглед одржаних обука приказан је у табелама 1 и 2, по врсти 
односно намени самих обука (у табели 1. приказане су обуке које су реализоване у 
сарадњи са Покрајинским Секретаријатом за образовање, управу, прописе и 
националне мањине – националне заједнице). 

 
 
 

График 1. – Преглед одржаних обука по врстама институција за 2014. годину 
 

 
 

 

Едукативне активности на тему припреме и реализације европских пројеката 
спровођене су током целе године. Структура на основу врсте институција које су 
поднеле захтев за одржавање обуке приказана је на графику бр. 1. Највећи број 
полазника, њих 47%, су представници неке од образовних институција али и 
представници научно-истраживачких центара и факултета. Представници 
институција које су основане од стране Републике Србије и АП Војводине чине 27% 
од укупног броја полазника, локалне самоуправе 14%, а 12% чине представници 
невладиних организација и других видова удружења. 
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Предавачи су били на располагању полазницима за све недоумице и online 
консултације како током, тако и након одржавања обука. 
 
На основу евалуационих упитника попуњених од стране полазника након 
реализованих обука утврђено је да је концепт обука у потпуности испунио 
очекивања корисника, као и све информације које су им презентоване а посебно 
практични део обука и интерактивни приступ предавача. Све компоненте обука су 
веома високо оцењене. На основу графика бр. 2 укупно 89% полазника обука је 
вођење семинара и приступ предавача оценило оценом 5, садржај обуке је такође 
оцењен највишом оценом од стране 78% полазника, квалитет презентација са 77%, 
укупна форма и стил семинара са 75%, ниво интерактивности са 71% и рад у радним 
групама са 75%.  
 

 
 
 
 

График 2. – Оцене квалитета елемената обуке на основу евалуцаионих 
листића попуњених од стране полазника обука  
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График 3. – Испуњеност очекивања полазника након реализације обука 

 

 
 

 
Чак 83% полазника је након реализације обука изјавило да је семинар испунио 
њихова очекивања што је приказано графиком бр. 3.  
 
На основу укупних резултата спроведене евалуције, реализација обука ће се 
наставити и током наредне године (2015.г) јер је потреба за обукама и даље веома 
присутна и актуелна имајући у виду наставак процеса приближавања Републике 
Србије Европској унији.  
 
Представници Фонда за свој рад примили су током 2014. године захвалнице у 
Скупштини АП Војводине поводом успешног организовања обуке „Могућности 
финансирања путем ЕУ фондова” у више наврата у сарадњи са Службом за 
управљање људским ресурсима Покрајинске владе, а као допринос континуираном 
професионалном развоју и стручном усавршавању запослених у покрајинској 
администрацији, уз препоруку да се и током наредне године исте обуке понове како 
би се обухватио што већи број покрајинских службеника. 
 

III. Специјалистички програм – Управљање регионалним развојем кроз ЕУ 

фондове 

 
Усклађеност са програмом развоја АП Војводине 
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Програм развоја Аутономне покрајине Војводине за период 2014 – 2020. представља 
развојни документ АП Војводине у области регионалног развоја, који на целовит 
начин дефинише приоритете АП Војводине у наредних седам година. Скупштина АП 
Војводине је на седници одржаној 04. априла 2014. године, прихватила Програм 
развоја АП Војводине 2014 - 2020. године са Акционим планом за реализацију 
приоритета из тог Програма.  
 
На афирмацију регионалног развоја велики утицај има процес европских 
интеграција који се заснива на принципима децентрализације, регионализације и 
хармонизације закоднованог оквира, а искуства земаља у транизицији и других 
европских држава говоре у прилог успостављању једног целовитог приступа 
регионалној политици који се превасходно заснива на перманентној 
институционалној изградњи капацитета јавне администрације на свим нивоима 
управљања. Као најважнији носиоци регионалног развоја јављају се јединице 
локалне самоуправе уз широку мрежу институција на покрајинском нивоу које су 
дефинисане као веома значајне у институционалној мрежи АП Војводине. Од 
стратешких праваца развоја Аутономне покрајине Војводине дефинисан је 
приоритет бр. 4 у оквиру Програма развоја који се односи на развој институционалне 
инфраструктуре. Програм развоја АП Војводине 2014 – 2020. као кључну улогу 
покрајинских структура види пружање континуиране подршке развоју дугорочне 
међуопштинске сарадње и обезбеђивање планских, буџетски финансираних 
развојних пројеката и програма. Јачање локалних привреда и унапређивање локалне 
администрације обележава развојне правце локалних средина у смислу њихове 
способности прецизног планирања квалитетних политика на локалном нивоу.  
 
На предлог Фонда, као један од пројеката у оквиру Акционог плана за реализацију 
Програма развоја АП Војводине 2014 – 2020, увршћен је пројекат „Академија за 
европске послове и фондове“ у оквиру приоритета бр. 4 и мере 4.1. која се односи на 
област развоја институционалног оквира у циљу смањења регионалних разлика. 
Циљ пројекта је институционализација процеса координације едукативних 
активности на нивоу Аутономне покрајине Војводине. Назив пројекта је, током 
припреме за имплементацију, промењен у Специјалистички програм „Управљање 
регионалним развојем кроз ЕУ фондове“. 
 
 
Специјалистички програм - „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ 

фондове“ - припремне активности 

 
Циљ пројекта је институционализација процеса координације едукативних 
активности у области ЕУ интеграција и коришћења средстава из ЕУ фондова на 
нивоу АП Војводине са циљем да се осигура што видљивији ефекат едукација и 
трансфера знања на заинтересоване стране из јавног и цивилног сектора. 
 
Програм „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ омогућава трансфер 
знања, координацију правовремене подршке и јачање постојећих капацитета 
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државне управе на покрајинском и локалном нивоу у аспектима који су кључни за 
област ЕУ интеграција и коришћење средстава из ЕУ фондова. 
 
Овај Програм ће омогућити координацију процеса едукација како би се осигурао 
ефекат трансфера знања на заинтересоване стране из јавног и цивилног сектора, као 
и комплетно упознавање са начином фукционисања ЕУ, тј. инститицијама ЕУ, 
начинима доношења политика и спровођења истих путем фондова који су на 
располагању земаљама чланицама и осталим државама у претприступном процесу. 
Потребно је обезбедити континуирано учешће и едукацију кадрова, како 
покрајинске администрације, тако и локалних самоуправа на пољу евроинтеграција. 
Сврха оваквог приступа јесте да се омогући трансфер знања, координација 
правовремене подршке и јачање постојећих капацитета јавне управе у аспектима 
који су кључни за коришћење ЕУ средстава у разним секторима који су директно 
укључени у процес интеграција. ИПА фондови су усмерени на многе области у којима 
АП Војводина има одређене надлежности: пољопривреда и безбедност хране, права и 
слободе мањина, инфраструктура, заштита животне средине и енергија итд. У 
оквиру набројаних области захтеваће се прилагођавање аката која су у надлежности 
АП Војводине. На основу стратешког опредељења АП Војводине ка убрзаном процесу 
евроинтеграција, овакав Специјалистички програм на територији покрајине у 
будућности ће бити неопходан с обзиром да је Србија започела укупан процес 
преговорања о чланству у ЕУ и припремама за коришћење структурних и кохезионог 
фонда. 
 
Специјалистички програм је намењен запосленима у јединицама локалне 

самоуправе, покрајинској администрацији, развојним агенцијама, јавним и јавно-

комуналним предузећима, образовним институцијама, институцијама културе, 

организацијама цивилног друштва, факултетима, институтима и истраживачким 

установама, другим институцијама које могу кориснити средства из европских 

фондова. Главни исход свеобухватног Програма, који обухвата 6 модула, 19 

наставних дисциплина (325 часова у виду предавања и 130 часова у виду 

самосталног рада полазника по принципу менторског рада), представља повећање 

специфичних знања и вештина у области управљања европским фондовима и 

пројектима јер ће полазници бити обучени да правилно одаберу проблеме чије је 

решавање и финансирање могуће кроз различите ЕУ фондове. Анализа потреба за 

едукацијом и повећањем знања о функционисању Европске уније у земљама 

Централне и Источне Европе у периоду од 2002. до 2011. године и све припремне 

активности неопходне за реализацију покретања Програма спроведене су током 

2014. године. Планирано је да се почетком 2015. године распише јавни позив за 

пријаву кандидата и јавна набавка за реализацију горе поменутог програма. 

Реализације програма започета је у фебруару 2015. године. 

Ефекти покретања специјалистичког програма „Управљање регионалним 
развојем кроз ЕУ фондове“ 
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Успостављање свеобухватног програма усавршавања у области ЕУ интеграција и 
управљања европским пројектима на нивоу АП Војводине у значајној мери 
допринеће подизању институционалних капацитета покрајине у правцу стварања 
ефикасније покрајинске и локалне администрације која би била оспособљена за 
послове и активности које процес придруживања наше земље Европској унији са 
собом доноси. Главни исход Програма представља повећање специфичних знања и 
вештина у области управљања европским фондовима и пројектима јер ће полазници 
бити обучени да правилно одаберу проблеме чије је решавање и финансирање 
могуће кроз различите ЕУ фондове. Као значајне предности Програма истичу се 
обезбеђење квалификација за управљање средствима Европске уније, упознавање са 
правилима и процедурама пројектног финансирања Европске уније, и посебно 
надоградња постојећих знања са новинама које доноси финансијска перспектива 
2014-2020. Такође, Програм ће отворити могућности за ширење мреже 
потенцијалних партнера, размену конкретних искустава у припреми и 
имплементацији пројеката. 

Главне предности специјалистичког програма „Управљање регионалним 
развојем кроз ЕУ фондове“ 

• 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. 

 

2. 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 
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.  
 
Сврха информативно-едукативних активности на терену је упознавање са: 
 

• циљевима  и услугама Фонда, 
• европским интеграционим процесима у Републици Србији, 
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• спољним активностима Европске уније са нагласком на Западни Балкан, 
• значајем ЕУ фондова, 
• актуелним фондовима и програмима Европске уније, као и будућим 

програмима који ће бити отворени за институције из Србије, са нагласком на 
позиве који су на располагању институцијама са територије Војводине, 

• програмима прекограничне сарадње у оквиру ИПА компоненте II, 
• изазовима током имплементације пројеката, 
• примерима успешних ЕУ пројеката и примерима позитивне праксе, 
• обукама и тренинзима које организује и спроводи Фонд, 
• Споразумом о стабилизацији и придруживању (ССП) као специфичном 

инструменту за успостављање веза између трећих држава и Европске уније,  
• Дунавском стратегијом и њеним приоритетима, 
• могућностима које пружа Канцеларија Војводине у Бриселу, 
• ЕУ програмима и фондовима који су отворени за кориснике из Србије са 

тренутним статусом земље кандидата за чланство у Европској унији. 
 

Током 2014. године представници Фонда су обишли 23 општине на територији АП 
Војводине на којима је присуствовало преко 140 представника општина и градова и 
њихових институција. Представници великог броја општина исказали су 
интересовање за учешће у обукама на тему припреме и имплементације пројеката по 
европским стандардима. Представници Фонда посетили су следеће општине: 
 
Стара Пазова 
Пландиште 
Нова Црња 
Панчево 
Инђија 
Бечеј 
Тител 
Чока 
Пећинци 
Бачка Топола   
Бела Црква 
Вршац 
Опово 
Ковачица 
Ковин 
Алибунар 
Нови Бечеј 
Жабаљ 
Сента 
Житиште  
Кикинда 
Сечањ 
Кањижа 
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Уважавајући чињеницу да је наша покрајина претежно пољопривредна регија, 
приликом промовисања програма Европске уније акценат је стављен на рурални 
развој и ЕУ фондове усмерене на развој пољопривреде који ће бити доступни нашим 
организацијама, институцијама и асоцијацијама из руралних подручија. Као резултат 
обиласка руралних средина широм Војводине реализовала се иницијатива за 
оснивање заједничке координационе групе за рурални развој АП Војводине од 
стране Фонда и Покрајинске владе. 
 
Посете реализоване током 2014. године су такође имале за циљ промовисање учешћа 
институција из Србије у програмима прекограничне сарадње у оквиру ИПА  II, као и 
другим ЕУ програмима који су отворени за институције из Републике Србије. Теме о 
којима се говорило поред претходно поменутих биле су и партнерство у програмима  
током буџетског периода 2014-2020.  са статусом земље кандидата за чланство у 
Европској унији, а потом и национални, покрајински и локални приоритети у 
долазећем периоду, као и правила за конкурисање на отворене позиве и алоцирана 
средства за Републику Србију. Посебна пажња је била посвећена могућностима које 
пружа Канцеларија Војводине у Бриселу у циљу промовисања војвођанских градова 
и општина и привлачења директних страних инвестиција на територију Војводине. 
 
 

3. Координационе групе 
 

У циљу повећања апсорпционих капацитета АП Војводине када је у питању 
коришћење расположивих европских фондова, Фонд је преузео 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, у претходном 
периоду оформљене су координационе групе које окупљају представнике 
релевантних јавних институција на подручју АП Војводине, са циљем унапређивања 
протока информација на тему доступних европских фондова и програма, као и 
актуелних европских конкурса. Такође, један од циљева формирања и рада 
координационих група је унапређивање сарадње и повезивање институција на 
подручју саме АП Војводине.  
 
Свакој институцији предложена 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 коју представља, а везано за могућности финансирања путем 
европских фондова. Током 2014. године настављен је рад са претходно формираним 
координационим групама.  
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1. Координациона група за општине и градове - Општине и градови који су 
препознали свој интерес у активној сарадњи са Фондом на тему коришћења 
европских фондова су следећи:  
 
• Северно-бачки округ: Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош; 
• Средње-банатски округ: Зрењанин, Житиште, Нова Црња, Нови Бечеј, Сечањ; 
• Северно-банатски округ: Ада, Кањижа, Кикинда, Нови Кнежевац, Сента, Чока; 
• Јужно-банатски округ: Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово, 

Панчево, Пландиште; 
• Западно-бачки округ: Апатин, Кула, Оџаци, Сомбор; 
• Јужно-бачки округ: Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Врбас, 

Жабаљ, Нови Сад, Србобран, Сремски Карловци,  Темерин, Тител; 
• Сремски округ: Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Сремска Митровица, Стара Пазова, 

Шид. 
 

2. Координациона група за јавна и јавно-комунална предузећа, фондације и 
кластере – Ова група обухвата следеће институције које су изразиле жељу за 
активну сарадњу са Фондом:  

 
• Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад; 
• Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“; 
• Јавно комунално предузеће „Информатика“ Нови Сад; 
• Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад;  
• Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад; 
• Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад; 
• Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад; 
• Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад; 
• Јавно комунално предузеће „Стан“ Нови Сад; 
• Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“;  
• Јавно предузеће „Урбанизам“ Нови Сад; 
• Јавно предузеће „Новосадска топлана“; 
• Јавно предузеће „Завод за изградњу града“ Нови Сад; 
• Нафтна индустрија Србије; 
• Фондација „ФЛУИД – Фонд за локално унапређење и демократију“ Нови Сад; 
• Кластер здравственог туризма Војводине; 
• EXIT фондација; 
• Европски покрет у Србији; 
• Центар за толеранцију и одрживи развој Крчедин; 
• ENECA - Economic Expert Community Association. 

 
3. Координациона група за покрајинске секретаријате AП Војводине, 
регионалне развојне агенције и Универзитет у Новом Саду обухвата следеће:  
 
• Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију;  
• Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду; 
• Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање; 
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• Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова; 
• Покрајински секретаријат за спорт и омладину; 
• Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице; 
• Покрајински секретаријат за финансије;  
• Покрајински завод за социјалну заштиту; 
• Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад; 
• Регионална развојна агенција Бачка; 
• Регионални центар за друштвено-економски развој – Банат; 
• Регионална развојна агенција Срем; 
• Покрајински социјално-економски савет; 
• Скупштина Аутономне Покрајине Војводине; 
• Универзитет у Новом Саду. 
 

 
Циљ формирања координационих група је да све релевантне институције буду 
правовремено обавештене о актуелним дешавањима у области европских 
интеграција, као и да се на време крене са разрађивањем пројектних идеја, 
проналажењем пројектних партнера, склапањем партнерстава, писањем пројектних 
предлога и успешним конкурисањем на отворене позиве Европске уније. Ова 
активност показала се успешном и наишла је на велики одзив и интересовање 
представника јавних институција.  
 
Циљеви координационих група у претходном периоду били су: 
 
• Подизање капацитета АП Војводине у циљу прихватања новог циклуса 

финансирања из европских фондова за период од 2014. до 2020. године са 
посебним освртом на ИПА Инструмент за претприступну помоћ; 

• Повезивање општина, покрајинских секретаријата, јавних предузећа и 
Универзитета ради заједничког наступа у циљу привлачења средстава из 
европских фондова; 

• Проток релевантних информација. 
 
Фонд је одржао пети по реду састанак свих координационих група за коришћење 
европских фондова 24. јануара 2014. године у Скупштини АП Војводине. 
Представници координационих група су на састанку упознати са анализом 
претходних позива у оквиру ИПА прекограничног програма Хрватска - Србија. 
Састанку су присуствовали представници општина, покрајинских секретаријата, 
акредитованих регионалних развојних агенција, јавних предузећа, Универзитета у 
Новом Саду и других релевантних институција. 
 
Током јануара месеца представници општина са територије Бачке су у Сремским 
Карловцима присуствовали припремном састанку везано за  могућности сарадње  у 
оквиру ИПА прекограничног програма сарадње Хрватска - Србија. Овај састанак је 
био организован од стране Фонда, у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом 
Бачка и општином Сремски Карловци. Састанак је одржан у општини Сремски 
Карловци са циљем представљања анализе резултата претходна два позива у оквиру 
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овог програма. Састанку су присуствовали представници општина, јавних предузећа, 
невладиног сектора, као и партнери из Хрватске, те су потенцијални апликанти били 
у могућности да успоставе контакте за будућу сарадњу. Присутнима су презентована 
и искуства корисника средстава током имплементације пројеката. 

 

4. Отворена врата  
 

Велико интересовање институција и грађана за конкурисање се током неколико 
година повећавало и поводом повећане могућности за конкурисање на позиве које 
расписује Европска унија у оквиру програма који се финансирају из претприступних 
фондова Европске уније, Фонд је увео стални термин за консултације, петком у 
периоду од 10 до 13 часова.  
 
 
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, 
• 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. 

 

Корисници услуга Фонда су препознали важност ове активности и наишла је на 
велико одобравање од стране корисника услуга Фонда током свог одржавања и с 
тога ће се реализација наставити и наредне године. 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 значја на територији Војводине (школе, градске и општинске 
управе, јавна предузећа, музеји, покрајински заводи итд.), као и предузећа из 
приватног сектора и пољопривредна газдинства. 
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График 2. – Структура учесника на консултацијама у оквиру акције 
 „Отворена врата“ током 2014. Године 

 

 
 

 
 

 
Такође, Фонд пружа стручну помоћ приликом регистрације у ЕУ бази за 
потенцијалне кориснике и пројектне партнере – ПАДОР. Паралелно са регистрацијом 
у Падор бази пружа се и асистенција приликом регистрације у новој ПИЦ бази ЕУ које 
је неопходно приликом конкурисања за фондове Европске уније као што су Хоризонт 
2020, Креативна Европа, Еразмус+ итд. Консултације у вези са могућим проблемима 
који се могу јавити приликом регистрације су такође једна од тражених 
консултација. 
 

5. Процена пројектних идеја  

 
Фонд свим институцијама и појединцима заинтересованим за пројектно 
финансирање пружа подршку приликом правовременог идентификовања 
квалитетних пројектних идеја које се успешно могу финансирати из одговарајућих 
програма Европске уније и средстава других донатора. С обзиром на растући број 
доступних ЕУ програма и средстава расположивих током 2014. године, могућности 
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за финансирање путем ЕУ фондова биле су разноврсније, а број отворених конкурса 
био је већи.  Крајем прве половине године Србија је узела активно учешће у програму 
Хоризонт 2020. Фонд је у сарадњи са регионалним Привредним коморама 
организовао низ презентација на ову тему. Такође, почетком 4. квартала реализован 
је низ презентација на тему Програма „Креативна Европа“. С обзиром на могућност 
конкурисања код различитих европских фондова усмерених на различите области, 
веома је битно добро припремити предлог пројекта у складу са унапред 
дефинисаним правилима и смерницама ЕУ и проверити да ли су испуњени сви 
неопходни предуслови на шта су током процене даване одређене сугестије. 
 
У складу са горе наведеним, Фонд је 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, 
• 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 
 
Током 2014. године извршена је процена преко 50 пројектних идеја. 
 

6. Истраживачко – аналитичке активности  

 
У склопу својих свакодневних активности Фонд обавља истраживачко-аналитичке 
активности везане за праћење актуелних програма и отворених конкурса Европске 
уније где инситутције 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 нашој 
покрајини, као и анализе нових могућности финансирања развојних и других 
пројеката у циљу повећања апсорпционих капацитета АП Војводине. Такође, један од 
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циљева ове активности јесте праћење промена насталих током процеса приступања 
Републике Србије Европској унији. 
 
 
•  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, конференције за штампу, информативне сесије и путем 
интернет странице Фонда.  Позиви који су били отворени током 2014. године, а од 
којих ће неки бити актуелни и током 2015. године представљени су у наредној 
табели. 
 

Инструмент за претприступну помоћ ИПА: 

• Инструмент за претприступну помоћ - ИПА 2014-2020 - Подршка социјалној инклузији 
најугроженијих група, укључујући Роме, кроз различите социјалне услуге у заједници - 2013 

• Инструмент за претприступну помоћ - ИПА 2014-2020 Програм ЕУ за подршку цивилном 
друштву у Србији 

• Инструмент за претприступну помоћ - ИПА 2014-2020 - програм за организацију цивилног 
друштва - Оперативни грантови за ИПА удружења организација цивилног друштва 

Програми Европске Уније 

• Улагање у људе - Образовање, знање и вештине - Запошљавање и социјална кохезија 
Оснаживање за бољи живот, укључујући развој вештина и стручно образовање и обуку, за 
маргинализована и угрожена лица и људе који зависе од сиве економије 

• Улагање у људе - Подршка институтима за јавно здравље 
• ФП7 - Заједничка технолошка иницијатива (ЈТИ) - ФП7 - ЈТИ - Горивне ћелије и водоник - 2013 
• Оквирни програм за конкурентност и иновативност (ЦИП)  - Трансфер бизниса 
• Еразмус+ - Националне власти за стручно усавршавање 2014 
• Хуманитарна помоћ и цивилна заштита - Позив за подношење предлога пројеката у циљу 

спречавања ризика и спремности за реаговање у области цивилне заштите и загађености 
мора у 2015. години 

• Трећи програм за здраство - Позив за предлоге пројеката за оперативна бесповратна 
средства - 2014 

• Трећи програм ЕУ за здраство - позив у 2014. години за оквирне партнерске споразуме и 
специфичне споразуме за оперативна бесповратна средства 

• КОСМЕ - COS-WP2014-3-15.02 - Већа сингерија између туризма, "high-end" и креативне 
индустрије 

• Хоризонт 2020 („Horizon 2020“) - ЕРЦ грантови за напредне истраживаче 
• Еразмус+ - Колаборативна партнерства у области спорта и непрофитни европски догађаји 

у вези са Европском недељом спорта 2015 
• Креативна Европа - Књижевни преводи 2015 
• Еразмус+ Изградња капицитета у области високог образовања 2015 
• Еразмус+ Кључна активност 3: Подршка политичким реформама - Пројекти сарадње 

окренути ка будућности 2015 
• Креативна Европа - Европске платформе 2015 
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• Еразмус+ Савези знања - Савези секторских вештина 2015 
• Европа за грађане и грађанке - Мреже градова 
• Европа за грађане и грађанке - Европско сећање 2015 
• Европа за грађане и грађанке - Пројекти цивилног друштва 2015 
• Европа за грађане и грађанке - Братимљење градова 2015 
• Еразмус+ Кључна активност 1 - Еразмус Мундус заједнички мастер програми 
• Европски инструмент за демократију и људска права (ЕИДХР) - Успостављање 

механизма Европске уније за бранитеље људских права 
• Еразмус+ Кључна активност 3 - Потенцијалне иницијативе - Експерименталне политике у 

сектору образовања у школама 
• Еразмус+ Жан Моне - Активности 2015 

Остали европски програми 

• ЦЕИ (CEI) - Програм размене "Знање и искуство" КЕП - Аустрија - 2015 
• ЦЕИ (CEI SEEMO) - Награда за изузетне заслуге у истраживачком новинарству 2015 

 

 

 Инструмент за претприступну помоћ: 
 
• У оквиру отворених позива који се финансирају из Инструмента за 

претприступну помоћ, Фонд је урадио анализу јавног позива за подношење 
предлога пројеката за доделу бесповратних средстава „Подршка социјалној 
инклузији најугроженијих група, укључујући Роме, кроз различите социјалне услуге 
у заједници“ - Делегације Европске уније у Републици Србији са циљем успешног 
спроводођења политика цивилног сектора у поменутим сегментима друштва. 
Такође, из средстава Националног програма за Србију ИПА 2013 био је расписан 
конкурс „Програм ЕУ за подршку цивилном друштву у Србији“ за прукупљање 
предлога пројеката који доприносе развоју цивилног друштва и остваривању 
стратешких и међусекторских циљева у овој области у Србији, овај програм 
такође реализује Делегација ЕУ у Србији. Пројекти који ће се реализовати у овој 
области треба такође да имају усмеравање на проблеме који су исказани у 
претходном годишњем извештају савета Европе за Србију. Трећи позив који је 
расписан током 2014. године а финансиран је из Инструмента за претприступну 
помоћ јесте „Програм за организацију цивилног друштва - Оперативни грантови за ИПА 
удружења организација цивилног друштва“. Циљ овог програма јесте био да се 
организацијама цивилног друштва у Србији омогући несметано обављање редовних 
активности које спроводе током целе године и институционална подршка развоју овог 
сектора. 
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Програми Европске Уније 
 

• Анализа отворених позива у оквиру програма Инструмента развојне сарадње а у 
склопу позива Улагање у људе - Образовање, знање и вештине - Запошљавање и 
социјална кохезија Оснаживање за бољи живот, укључујући развој вештина и стручно 
образовање и обуку, за маргинализована и угрожена лица и људе који зависе од сиве 
економије. Овај програм има за циљ да побољша капацитете и институционалну подршку 
у разним секторима и развојног је типа што омогућава учешће и земљама 
класификованим  као земље у развоју. Први позив је био усмерен на унапређење здравља 
а други на образовање и унапређивање положаја маргинализованих група у развојним 
земљама. 

 
• Анализа отворених позива у оквиру програма Заједнице под називом ЦИП 

програм (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) који 
представља инструмент Европске уније путем којег се подстиче конкурентност 
европских предузећа, са акцентом на мала и средња предузећа, као и увођење 
еко-иновативних производа; 

• Анализа отворених позива у оквиру ФП7 програма (The Seventh Framework 
Programme 2007-2013 – FP7) који представља инструмент Европске уније путем 
којег се обезбеђује финансијска подршка научно-истраживачким пројектима у 
бројним областима у Европи, а и шире; 

• Анализа отворених позива у оквиру програма Европске Уније Хоризонт 2020 који 
представља наставак програма ФП7  и путем којег се обезбеђује финансијска 
подршка научно-истраживачким пројектима у бројним областима у Европи, а и 
шире; а у исто време и подршка развоју иновативности у оквиру малих и средњих 
предузећа у Европи. 

• Анализа отворених позива у оквиру Еразмус + који је нови европски програм за 
образовање, усавршавање, младе и спорт; који има за циљ успостављање новог 
ситема финансирања. Међу циљним групама овог програма налази се скоро 3 
милиона студената у високом школству те ученика и полазника програма 
струковног образовања и оспособљавања. Програмом се подржавају иницијативе 
стратегије Европа 2020, и биће представљене кроз кључна улагања у појединце 
чије ће активности осигурати напредак друштва као целине. 

• Анализа отворених позива у оквиру новог програма ЕУ Креативна Европа има за 
циљ да подржи европску кинематографију, културни и креативни сектор с циљем 
њиховог доприноса одрживом расту и запошљавању. Програм пружа подршку за 
очување и промоцију европске културне и језичке разноликости, јачању 
конкурентности сектора, чиме ће се допринети остваривању циљева ЕУ2020 
стратегије. Програм обједињује досадашње програме намењене култури 
(Култура, МЕДИА и МЕДИА Мундус), а укључиваће и нове финансијске 
могућности за побољшање приступа малим и средњим подузећима и 
организацијама у оквиру културног сектора. 

• Анализа отворених позива у оквиру програма Заједнице под називом „Европа за 
грађане и грађанке 2014-2020“ (Citizenship Programme  2014-2020 - Europe for 
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Citizens) који спроводи Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну 
делатност и културу у име Европске комисије, као и могућности финансирања и 
процедуре за пријављивање које програм прописује; 

 
 
• Анализа резултата ИПА прекограничних програма у 2014. години 
 
Током 2014. године урађена је анализа и преглед пројеката финансираних из 
средстава Европске уније путем Инструмента за претприступну помоћ у оквиру 
друге компоненте која се односи на програме прекограничне сарадње. Анализа је 
обухватила напредак који је остварен током 2014. године у односу на претходну 
годину у оквиру следећих позива: трећи позив ИПА програма прекограничне 
сарадње Мађарска-Србија, други позив ИПА програма прекограничне сарадње 
Румунија-Србија,  други позив ИПА прекограничног програма Хрватска-Србија и 
други позив ИПА програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина. 
Праћен је напредак пројеката који су у току или су завршени и ажурирана је база 
података о пројектима који су реализовани или су још у току у 2014 години. 
 
• Додатна анализа ЕУ програма за период од 2014. до 2020. године 
 
Припремљена је ревизија анализе програма Европске уније која је рађена током 2013 
године с обзиром да је Република Србија узела активно учешће у програмима током  
седмогодишњг буџетског периода Европске уније, потписано је неколико 
Меморандума о сарадњи неопходних за учешће у програмима и на основу тих 
меморандума је рађена ревизија анализе. Програми који представљају наставак 
програма Заједнице из претходног буџетског периода од 2007. до 2013. године, и у 
којима је учешће извесно су ревидирани, а то су следећи програми: Хоризонт 2020 - 
Оквирни програм Европске уније за истраживање и иновације; КОСМЕ (COSME - 
Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) – Програм 
Европске уније за конкурентност предузећа и малих и средњих предузећа; Еразмус за 
све – Кровни програм Европске уније за образовање, тренинг, омладину и спорт; 
Креативна Европа – Програм Европске уније у области културних и креативних 
индустрија; Европа за грађане и грађанке – Програм Европске уније усмерен на 
приближавање Европе грађанима и грађанкама уз активно учешће у изградњи 
Европе; Такође, урађена је анализа регулатива које су усвојене и дају будућу 
структуру Инструмента за претприступну помоћ 2014-2020. – ИПА 2, као и 
регулативе за Европски инструмент за демократију и људска права - ЕИДХР који је 
на располагању корисницима из Србије кроз грантове којима управља Делегација 
Европске уније у Београду. 
 
• Могућности финансирања руралног развоја путем европских пројеката 
 
Фонд је на основу спроведене анализе успешности ИПАРД програма у Хрватској и 
Македонији направио анализу у области подршке пољопривреди и субјектима у 
сектору. ИПАРД или подршка пољопривреди педставља наставак мере подршке 
пољопривреди у новом буџетском периоду кроз ИПА 2. Такође, на основу урађене 
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анализе ЛИДЕР приступа руралном развоју организован је низ састанака са 
представницима пољопопривредника на територији АПВ  где су представљени нови 
концепти развоја и могући типови подршке намењене датој циљној групи. У 
наредном периоду се очекује могућност учешћа корисника из Републике Србије у 
пројектима усмереним на рурални развој, те претходна искуства могу бити веома 
корисна.  
 
 
• Анализа расположивих фондова за област културе и медија 
 
За потребе одржавања информативних састанака са представницима Покрајинског 
секретаријата за културу и јавно информисање, као и њиховим индиректним 
корисницима, урађена је анализа расположивих фондова за финансирање пројеката 
у области културе, медија и аудио-визуелне уметности и креативних индустрија. 
Такође, размотрене су могућности финансирања кроз разне фондације које 
функционишу на европском нивоу, а уједно су узели активно учешће у програму 
представљени и нови европски програми који ће бити актуелни у овој области, а то 
су Креативна Европа и Европа за грађане и грађанке.  
 
 
 
• Анализа рада Генералних директората 
 
Са циљем покретања иницијативе за упознавање са системима функционисања ЕУ у 
наставку ове активности из претходног периода урађена је анализа радних 
активности и области по следећим директоратима: пољопривреда и рурални развој, 
конкуренција, привреда и финансије, образовање и култура, запошљавање, 
социјална политика и једнаке могућности, привреда и индустрија, животна средина, 
информатичко друштво и медији, унутрашње тржиште, научна истраживања, 
правосуђе, слобода и безбедност, регионална политика, истраживање, 
администрација, енергетика, проширење, трговина, буџет, информатика. Следи 
списак генералних директората за које је урађена анализа:  
 

• Директорат за пољопривреду (DG AGRI)  
• Директорат за буџет  
• Директорат за климатске акције  (DG CLIMA)  
• Директорат за комуникације (DG COMM)   
• Директорат за мреже, садржаје и технологије (DG CONNECT) 
• Директорат за конкуретност (DG COMPETITION)  
• Директорат за економска и финансијска питања (DG ECFIN)  
• Директорат за образовање и културу (DG EAC)  
• Директорат за запошљавање, социјална питања и инклузију (DG EMPL 
• Директорат за енергетику (DG ENERGY)  
• Директорат за проширење (DG ENLARGMENT ) 
• Директорат за предузетништво и индустрију (DG ENTERPRISE AND INDUSTRY)  
• Директорат за животну средину (DG ENVIRONMENT)  
• Директорат за развој и сарадњу (DG DEVCO)  
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• Директорат за статистику (DG ESTAT)  
• Директорат за здравље и потрошаче (DG SANCO)  
• Директорат за унутрашње послове (DG HOME)  
• Директорат за хуманитарну помоћ и цивилну заштиту (DG ECHO)  
• Директорат за безбедност и људске ресурсе (DG HR)  
• Директорат за информатику (DG DIGIT)  
• Директорат за унутрашње тржиште и услуге (DG MARKT)  
• Директорат за превођење (DG SCIC)   
• Директорат за заједнички истраживачки центар (DG JRC)  
• Директорат за правду (DG JUST)  
• Директорат за поморство и рибарство (DG MARE)  
• Директорат за мобилност и транспорт (DG MOVE)  
• Директорат за регионалну политику и урбанизам (DG REGIO)  
• Директорат за истраживање и иновације (DG RTD)  
• Генерални секретаријат европске комисије (DG GENSEC)  
• Служба за инструменте спољне политике (FPI)  
• Директорат за царинску унију и опорезивање (DG TAXUD)  

• Директорат за трговину (DG TRADE)  
 
 
• Припремљена база организација цивилног друштва 
 

У оквиру припрема за формирање четврте координационе групе као део система за 
информисање са циљем унапређивања протока информација на тему доступних ЕУ 
фондова и програма, као и актуелних ЕУ конкурса, припремљена је база 
организација цивилног друштва на територији АП Војводине. Стратешки циљ за 
наредни период представља повезивање и подстицање сарадње и дијалога између 
организација цивилног друштва и јавних власти за активно и информисано учешће у 
процесу европских интеграција и то нарочито у делу који се односи на праћење 
процеса преговарања са Европском унијом.  Идеја је да се кроз повезивање 
организација цивилног друштва и власти допринесе добром управљању, 
демократизацији и ефикаснијем придруживању Србије Европској унији. 
 
• Анализа институција у области едукације на тему европских интеграција  
 
У циљу израде адекватног модела едукације у области европских интеграција на 

територији АП Војводине сачињена је анализа институција које се баве датом 

тематиком на територији Европске уније. Као основ анализе узета је територијална 

расподела институција које се баве едукацијом на разним географским нивоима, 

правна форма тих институција као и области едукације које те институције 

обухватају. У склопу горе поменутог Фонд ''Европски послови'' Аутономне покрајине 

Војводине извршио је анализу следећих институција: 

 
 EИПА – Европски институт за јавну управу (EIPA – European Institute of 

Public Administration) 
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 РeСПА – Регионална школа за јавну управу (ReSPA - Regional School for 
Public Administration) 

 БВС- Баварска школа за управу(BVS- Die Bayerische Verwaltungsschule)  
 ECORYS (ECORYS)  
 Центар за европске студије eкономског факултета у прагу (Centrum 

evropských studií Vysoké školy ekonomické v Praze CES) 
 Универзитет Ј. Ј. Стросмајера у Осијеку Економски факултет у Осијеку   
 (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku) 

 
 

• Анализа институција у области едукације на тему европских интеграција 
на териоторији Републике Србије 
 
У склопу анализе институција које се у нашој земљи баве едукацијом у 
области европских интеграција анализирани су: Универзитет у Новом Саду 
Асоцијација центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије 
и истраживања – АЦИМСИ; Стална конференција градова и општина - Центар 
за обуке; Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије -
Сектор за комуникацију и обуку; Факултет политичких наука - Иновације 
знања – Едукација одраслих и додатна кратка усавршавања; Факултет за 
економију, финансије и администрацију – ФЕФА, ФЕФА Институт; Београдска 
Отоврена Школа - Центар за европске интеграције; Национална агенција за 
регионални развој (НАРР) - Обуке за припрему инфраструктурних пројеката;  

 
 
• Анализа могућности конкурисања на позиве за прикупљање пројектних 

предлога у оквиру следећих европских програма у 2015. години 
 
• ИПА 2 – Инструмент за претприступну помоћ за период 2014-2020. намењен 
државама које се налазе у процесу приступања Европској унији ће се фокусирати на 
следеће области подршке: (a) процес транзиције ка чланству у Европској унији и 
изградња капацитета, (б) регионални развој, (в) запошљавање, социјална политика и 
развој људских ресурса, (г) пољопривреда и развој руралних средина, (д) регионална 
и територијална сарадња; Превасходно пројекти намењени ИПА прекограничним 
програмима између Хрватске и Србије и Србије и Босне и Херцеговине 
• ЕИДХР (EIDHR - European Instrument for Democracy & Human Rights) – Европски  
инструмент за демократију и људска права који представља допуну других алата 
који се користе за спровођење политика Европске уније; 
• Хоризонт 2020 - Оквирни програм Европске уније за истраживање и иновације 
који обједињује три претходне европске иницијативе – Седми оквирни програм ФП7, 
Оквирни програм за конкурентност и иновативност ЦИП и иницијативе Европског 
института за иновације и технологију ЕИТ; 
• КОСМЕ (COSME - Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) 
– У оквиру овог програма није било могуће конкурисати током 2014 године 
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• Еразмус + – Кровни програм Европске уније за образовање, тренинг, омладину и 
спорт који обједињује седам претходних програма: Програм целоживотног учења, 
Млади у акцији, Еразмус Мундус, Темпус, Алфа, Едулинк и билатерални програми; 
• Креативна Европа – Програм Европске уније у облати културних и креативних 
индустрија као наставак програма Култура 2007-2013, Медија и Медија мундус; 
• Европа за грађане и грађанке – други циклус програма Европске уније који је 
усмерен на приближавање Европе грађанима и грађанкама уз активно учешће у 
изградњи Европе; 
• ПРОГРЕС програм – Програм Европске уније за социјалне промене и иновације 
који ће у наредном периоду бити део веће европске иницијативе. 

 
 
 

7. Пројекти 
 
Програмом рада Фонда за 2014. годину креирање и конкурисање са пројектним 
предлозима на актуелне позиве и програме Европске уније, као и активности везане 
за коришћење европских фондова и програма техничке помоћи ЕУ, утврђени су као 
приоритети у раду за 2014. годину, поред дела о имплементацији пројеката који су 
одобрени у претходном периоду, а у циљу обезбеђења прегледности извештаја, 
пројекти Фонда су груписани у додатне две основне категорије: 
 

• Пројекти у имплементацији;  
• Пројекти у припреми, 
• Пројекти у Евалуацији. 

 

7.1 Пројекти у имплементацији  

 
Током 2014. године у процесу  имплементације био је пројекат „Еколошко управљање 
водама у равничарским пределима“ финансираног у оквиру трећег позива ИПА 
програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, који је реализован у оквиру ИПА 
програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија. Фонд је у оквиру поменутог 
пројекта имао статус пројектног партнера и активно је био укључен у реализацију 
пројектних активности. Укупна вредност одобреног пројекта, чија имплементација је 
започета у фебруару 2013. године а завршена је пред крај 2014. године износила је 
598.624,60 евра. 
 
 

• Пројекат „Еколошко управљање водама у равничарским пределима“ 

 
Назив пројекта  Environmentally friendly water management in plain areas 
Акроним пројекта eWAM 
Програм ИПА програм прекограничне сарадње  Мађарска – Србија 
Партнери на 1. ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, Србја 
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пројекту 2. Фонд „Европски послови" АП Војводине, Србија 
3. Водопривредно предузеће за сливно подручје доњег тока 
Тисе, Сегедин, Мађарска 

Област пројекта Заштита животне средине 
Трајање пројекта 18 месеци 
Вредност пројекта 598.624,60 евра 
Почетак пројекта фебруар 2013. године 
Крај пројекта октобар 2014. године 
Опис пројекта Општи циљ:  

Побољшање сарадње и мониторинга у управљању водама у 
Аутономној Покрајини Војводини и Жупанији Чонград. 
Специфични циљеви:  
(1) Унапређење стања водотока Јегричке и канала у 
пограничном региону Мађарске путем измуљивања и 
уклањања сувишне вегетације из корита;  
(2) Стварање заједничког система мониторинга и анализе 
ради спречавања поплава у пограничном подручју;  
(3) Очување биодиверзитета водног система два водотока 
постизањем бољег квалитета воде. 
Очекивани резултати: 
(1) Део Јегричке од км 44+015 до км 37+892 и канала у 
Мађарској од  1+857 км до 4+750 км очишћен од сувишне 
вегетације и муља; 
(2) Постигнута превенција од поплава; 
(3) Остварен мониторинг квалитета воде и муља на 
одабраним локалитетима, пре и након завршетка пројекта, у 
складу са чланом 8. Оквирне директиве о водама; 
(4) Размењено искуство о мониторингу између српских и 
мађарских партнера; 
(5) Очуван биодиверзитет оба водотока побољшањем 
квалитета воде; 
(6) Остварен бржи проток воде у оба водотока; 
(7) Креирана заједничка база података и интернет страница 
као основ за будућу размену искустава и сарадњу. 
Главне активности:  
(1) Измуљивање реке Јегричке;  
(2) Мониторинг и контрола муља и квалитета воде у Јегричкој. 
У плану је да се анализа муља и квалитета воде ради у две 
фазе, пре и после измуљивања како би се утврдило право 
стање.; (3) Измуљивање канала у Мађарској;  
(4) Мониторинг и контрола муља и квалитета воде у каналу у 
Мађарској;  
(5) Обезбеђивање видљивости пројекта;  
(6) Израда интернет странице;  
(7) Набавка опреме и услуга.  
Циљне групе: пољопривредници, становништво у областима 
у којима је већи ризик од поплава, институције које се баве 
управљањем вода, туристичке организације. 
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Пројекат „Еколошко управљање водама у равничарским пределима“ почео је са 
реализацијом 1. фебруара 2013. Радови у оквиру пројекта, који заједнички спроводе 
два водоприврена предузећа - Воде Војводине и АТИ-ВИЗИГ-а из Мађарске и Фонд 
’’Европски послови’’ АП Војводине, обухватају измуљивање деонице Јегричке у 
Општини Темерин у дужини око шест километара, између Змајева и Сирига. Овим се 
обезбеђује боља проточност и квалитет воде за живи свет овог водног тела, а 
стварају се и предуслови за ефикаснију одбрану од поплава. Поменути радови су 
посебно значајни јер на овом делу Јегричке измуљивање није рађено више од 30 
година. Сам процес отклањања муља и вишка водене вегетације из речног корита, 
окончан је крајем прошле године, док су радови на разастирању муља реализовани 
током пролетњих месеци 2014. године, а њихов завршетак се очекује најкасније у 
јуну. 
 
Истовремено са радовима вршен је мониторинг квалитета воде и муља од стране 
Природно математичког факултета, Департман за хемију и заштиту животне 
средине. Извршене су две фазе ове активности и то пре отпочињања радова и током 
вршења радова. На округлом столу било је речи о хоризонталној и вертикалној 
дистрибуцији полутаната, статусу и тренду квалитета седимента, односно циљним 
вредностима, максимално дозвољеним концентрацијама и ремедијационој 
вредности. Резултати мониторига показали су да је концентрација загађујућих 
супстанци у седименту на нивоу приородног фона и да седименти могу бити 
дислоцирани без посебних мера заштите. Трећа фаза мониторинга је урађена након 
завршетка радова разастирања муља. 
 
Целокупни радови на Јегричкој као заштићеном подручју које има изражену 
геолошку, биолошку и екосистемску разноврсност и које је значајно станиште 
великог броја птица, гмизаваца и риба, били су подрвгнути строгом надзору 
Покрајинског завода за заштиту природе. Током 2014 године радови на терену су 
више пута били посећивани и праћен је процес измуљивања и контроле замљишта 
које је извађено током радова у Мађарској, припремана је детаљна анализа и 
неколико акција стручног усавршавања на тему водопривреде, заштите животне 
средине и одбране од поплава.  
 
Чланови пројектног тима пројекта еWАМ су, током имплементације пројекта, 
обишли терен на коме је реализовано 70% радова на измуљивању и отклањању 
вишка вегетације у Парку природе Јегричка код Сирига. Како су највећи проблеми 
око протока воде, нагомиланог муља и водене вегетације били управо у овом делу 
водотока Јегричке, корисници овог простора изразили су велико задовољство 
променом у конфигурацији терена након извршених радова и оствареним 
резултатима пројекта еWАМ.  Све поменути заинтересоване стране су биле спремне 
да пруже подршку на даљем уређењу приобаља након завршетка разастирања муља. 
Договорено је да се до краја године реализују активности на постављању 
риболовних места, мобилијара и пошумљавању.  
 
Пројекат је током маја ушао у последњу фазу имплементације те су стога партнери 
на пројекту, поново обишли терен на којем су извршени радови измуљивања. Овог 
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пута циљ је био спровођење 3. фазе анализе и мониторинга водног тела водотока 
Јегричка. У оквиру пројекта, Природно-математички факултет, Департман за хемију, 
биохемију и заштиту животне средине, у претходне две фазе анализе и мониторинга, 
приказао је резултате анализе квалитета воде и муља пре и током измуљивања. 
Резултати су показали да је квалитет муља добар и погодан за разастирање на 
околно земљиште, те се и од ове последње фазе узорковања, која се изводи након 
измуљења водотока Јегричке, очекују позитивни резултати. 
 
Како би се унапредила видљивост пројекта, организовани су бројни догађаји током 
2014. године. У оквиру пројекта „Еколошко управљање водама у равничарским 
пределима“ насталог као резултат партнерства између Фонда, ЈВП „Воде Војводине“ 
Нови Сад и АТИ-ВИЗИГ-а из Мађарске, организован је округли сто у Сегедину на тему 
одбране од поплава Тисе и Дунава. На округлом столу, присутнима су представљена 
досадашња искуства у одбрани од поплава и планови за одбрану од изливања реке 
Тисе у Сегедину. Такође су приказани и примери превенције од поплава канала 
Курца а радови измуљивања канала Курца обухваћени пројектом еWАМ завршени су 
и укупно је измуљено 2893 метара. Након округлог стола, одржан је састанак 
чланова пројектног тима како би се размотриле будуће активности везане за 
пројекат. 
 
Наредни округли сто у оквиру пројекта одржан је дана 27.03.2014. године, на тему 
заштите животне средине с циљем да се стави у фокус Јегричка као заштићено 
подручје јединствено на територији Војводине по својој флори и фауни и радови који 
се изводе на њеном водотоку у циљу очувања постојећег еко-система.  
 
У организацији Фонда, 26. маја 2014. године, одржан је округли сто на тему Оквирне 
директиве ЕУ о водама организован у оквиру пројекта ’’Еколошко управљање водама 
у равничарским пределима’’ који се суфинансира средствима Европске уније у 
оквиру ИПА прекограничног програма Мађарска-Србија. Пројекат еWАМ у великој 
мери доприноси одрживом управљању водним ресурсима и има стратешки значај, не 
само за АП Војводину већ и Републику Србију. На овом округлом столу су такође 
договорене завршне активности договорене за имплементацију и привођење 
пројекта у завршну фазу. Пројекат је завршен 31. јула 2014. године, а суфинансирао 
се средствима Европске уније у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње 
Мађарска – Србија. 9. јула, у Сегедину, одржана је конференција на којој су сви 
партнери на пројекту представили добијене резултате. Пројектом је очишћено од 
муља и сувишне вегетације 6123 метара водотока Јегричка, од Змајева до Сирига, док 
је у Мађарској измуљено 2893 метара канала Курца. Овим радовима побољшао се 
проток и квалитет воде у оба водотока чиме су се створили предуслови за одбрану 
од поплава и допринело одржавању флоре и фауне. Мештани Темерина, Сирига, 
Змајева, затим ловачка удружења, риболовци, шетачи, купачи, али и туристичке 
агенције сада имају здравије окружење и чистију и квалитетнију воду у Парку 
природе „Јегричка”. 

 



Извештај о  пословању Фонда „Европски послови“ АП Војводине за 2014. годину| 35  

 

7.2 Пројекти у припреми 

 
Имајући у виду да је 2014. година почетна година у седмогодишњем буџетском 
оквиру Европске уније и да се врше припреме и усвајање европских програма и 
неопоходне пратеће документације за нови буџетски период Европске уније и да се у 
пуну имплементацију ушло половином 2014. године, и имајући у виду да се 
оперативни планови прекограничних програма налазе у припремној фази и да се 
очекује да ће током 2015. године исти бити усвојени, а програми припремљени, са 
припремом потенцијалних пројеката и разрадом пројекних идеја кренуло се током 
2014 године. Пројекти који се налазе у фази припреме су у сагласности са развојним 
приоритетима АП Војводине, националним и покрајинским стратешким 
документима, као и актуелним европским стратегијама од којих се посебно истиче 
значај стратегије Европа 2020 и Стратегије Европске уније за дунавски регион 
(European Strategy for the Danube Region – EUSDR) која се у свом географском обухвату 
простире и на Републику Србију, a нарочито АП Војводину.  
 
На основу програмских докумената за програме које иницира Европска комисија 
расписани су први конкурси за подношење пројеката у оквиру поменутих програма. 
Међутим, институције са територије Републике Србије у првој половини 2014. 
године нису имале могућност учешћа у наведеним програмима (нису потписани 
Меморандуми о разумевању од стране надлежних органа).  У другој половини 2014. 
године и Србија је узела учешће у програмима: Креативна Европа, Хоризонт2020, 
Еразмус + и Европа за грађане.  У програму КОСМЕ (COSME) учешће за институције са 
територије Републике Србије није било могуће до краја 2014 године (из нацрта 
предлога регулативе за Инструмент за претприступну помоћ којим управља 
Генерални директорат за проширење у склопу Европске комисије, може се 
наслутити оквирна структура програма, са приоритетима и мерама, али без 
коначних информација о финансијским алокацијама).  
 
На основу досадашњег позитивног искуства у припреми и имплементацији 
пројеката у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње, а на основу расположивих 
информација, Фонд се фокусирао превасходно на припрему предлога 
прекограничних пројеката у ИПА прекограничнм програмима између Хрватске и 
Србије и Србије и Босне и Херцеговине чије се расписивање очекује у наредној 
години. Такође, велики значај је дат пројектима предвиђеним за конкурисање на 
позиве у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија. 
 
 

Назив  пројекта Пројекат специјалистичког програма „Управљање 
регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ 

Програм Влада АПВ, ЦЕИ КЕП (Central European Initiative - KEP) 
Носилац пројекта Фонд „Европски послови” АП Војводине, Србија,  

 
 

Област пројекта Едукација 
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Трајање пројекта 9 месеци 
Опис пројекта Општи циљ:  

Повећање административних  капацитета  јавног и 
невладиног сектора у области ЕУ процеса 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. 
 
 
Специфични циљеви:  
(1) Специјалистички програм ће омогућити координацију 
процеса едукација како би се осигурао ефекат трансфера 
знања на заинтересоване стране из јавног и цивилног сектора, 
као и комплетно упознавање са начином фукционисања ЕУ, тј. 
инститицијама ЕУ, начинима доношења политика и 
спровођења истих путем фондова који су на располагању 
земаљама чланицама и осталим државама у претприступном 
процесу  
(2) Потребно је обезбедити континуирано учешће и едукацију 
кадрова како покрајинске администрације, тако и локалних 
самоуправа на пољу евроинтеграција  
(3) Јачање институционалне сарадње између свих нивоа јавног 
сектора, локалних самоуправа, невладиног и привредног 
сектора. 
 
Очекивани резултати:  

• Успостављен свеобухватни програма усавршавања у 
области ЕУ интеграција и управљања европским 
пројектима на нивоу АП Војводине  

• Подигнути институционални капацитет покрајине у 
правцу стварања ефикасније покрајинске и локалне 
администрације која би била оспособљена за послове и 
активности које процес придруживања наше земље 
Европској унији са собом доноси 

• Обезбеђење квалификације за управљање средствима 
Европске уније, упознавање са правилима и процедурама 
пројектног финансирања Европске уније, и посебно 
надоградња постојећих знања са новинама које доноси 
финансијска перспектива 2014-2020. 

• Побољшана сарадња и проширена мрежа потенцијалних 
партнера, размењена конкретна искустава у припреми и 
имплементацији пројеката. 

 
Главне активности:  
(1) Пројектни менаџмент;  
(2) Припрема програма 
(3) Спровођење процеса избора кандидата 
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(4) Имплементација Едукативног процеса 
(5)Припрема промотивног материјала и спровођење 
промотивних активности;  
(6)Промовисање резултата и ПР активности. 
Циљне групе: Представници регионалних власти, локалних 
самоуправа, медија,  невладиног сектора и образовног сектора 
 

  
 

 

Назив  пројекта Припрема пута и учешћа у оквиру ЕУСДР: методологија, пракса 
и научене лекције 

Програм СТАРТ- Позив за пројекте ЕУ стратегије за дунавски регион 
Партнери на 
пројекту 

1. Фонд „Европски послови” АП Војводине, Србија,  
2. „Foster Europe“- Foundation for strong European Regions, 
Austria 
3. „Citizen Participation Forum“, Bulgaria 
4. „Society Culture and Law“, Romania 
5. „CEKTRA- Centre for Knowledge Transfer“, Slovenia 
6. „Centre for Regional Studies“, Ukraine 

Област пројекта Сарадња у контексту подизања институционалних капацитета 
и друштва знања у оквиру ЕУ стратегије за дунавски регион 
(ЕУСДР) 

Трајање пројекта 12 месеци 
Вредност пројекта 25.610,00 евра 
Опис пројекта Општи циљ:  

Израда „Мапе пута ка демократији и узимању учешћа“ у 
области ЕУ стратегије за дунавски регион (скраћено ЕУСДР) 
која ће укључити све актере са локалног, регионалног, 
националног и макро-регионалног нивоа. Општи циљ 
обухвата и спровођење истраживања у области законодавног 
оквира, финанисрања сектора организација цивилног друштва 
(ОЦД), постојећих институционалних структура и 
потенцијалних исхода партиципације ОЦД, а са циљем 
успостављања ефикасне „мапе пута“ на свим нивоима.  
Специфични циљеви:  
Пројектом се антиципира израда каталога истраживачких 
тема и развој свеобухватног истраживачког пројекта. Како би 
то било могуће основни циљ овог пројекта подразумева 
реализацију цуштинских активности које ће допринети 
изради поменуте студије кроз: 
1) Развој методолошке основе, прикупљање основних 
података и информација, 
2) креирање тима експерата, 
3) покретање шире стручне и јавне дебате везано за тему на 
регионалном, националном и целокупном ЕУСДР нивоу, 
4) развој „follow-up“ пројекта уз подршку финансија ЕУ у 
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складу са Дунавским програмом 2014-2020 или у складу са 
Програмом Европа за грађане и грађанке 2014-2020. 
Очекивани резултати:  
(1) Израђене свеобухватне и компаративне методолошке 
смернице, детерминисана истраживачка питања и очекивани 
резултати будуће студије, 
(2) дефинисани основни проблеми истраживања, 
(3) формирана основна група експерата, 
(4) израђен концепт истраживања и одређени партнери 
будуће студије, 
(5) израђен концепт „follow-up“ пројектних апликација и 
концепт могућег финансирања будуће студије, 
(6) израђен концепт за могућу комуникациону стратегију 
будуће студије. 
Главне активности:  
(1) Креирање експертског тима, 
(2) анализа кључних обележја и специфичности учешћа 
сектора цивилног друштва на локалном, регионалном, 
националном и ЕУСДР нивоу, 
(3) израда смерница за упоређивање истраживачких метода и 
резултата, 
(4) координациони састанак 1, 
(5) координациони састанак 2, 
(6) координациони састанак 3. 
Циљне групе:  
Циљне групе укључују организације цивилног друштва, 
академију, локалне актере као и државне институције и 
представнике власти који узимају учешће у или/и су 
заинтересовани за ЕУСДР. У ширем смислу циљне групе 
укључују управљачке структуре ЕУСДР као и земље на које се 
ЕУДСР односи.  

 

Број пројекта Пројекат - Антена деска Креативна Европа 

Програм Креативна Европа 
 

Партнери на 
пројекту 

• Министарство културе Републике Србије  
• Фонд „Европски послови” АП Војводине, Србија, 

 
Област пројекта Култура и креативне индустрије 
Трајање пројекта 36 месеци 
Вредност пројекта 81. 321,83 евра 
Опис пројекта Општи циљ:  

Главни циљ Деска Креативне Европе 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. Деск се управља 
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постулатима европске културне политике: демократија, 
једнака права и култура као начин живота.  
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.  
 
Специфични циљеви:  
Циљеви Деска Креативна Европа су у вези са 
специфичностима културног система Србије и базирају се на 
следећим потребама: 
(1) Децентрализација културе, са нарочитим фокусом на АП 
Војводину и мање градове; 
(2) Пренос и развој нових знања и вештина у менаџменту 
културе, културним политикама и међународној сарадњи 
(дизајнирање пројеката, нови бизнис модели и савремене 
културолошке праксе); 
(3) Заштита видљивог и невидљивог културног наслеђа за 
одрживи развој целокупног друштва, и са циљем развоја 
компетенција међукултурног дијалога; 
(4) Сарадња културе са науком и образовањем, индустријом, 
туризмом и ИТ сектором; 
(5) Развој статистичких пројеката у области културе; 
(6) Подизање видљивости и промоција културне понуде 
институција и организација из Србије активних на 
међународном нивоу. 
 
Очекивани резултати:  
Потребе сектора културе у Србији су вишеструке. Са једне 
стране, неопходно је стећи веће знање о процедурама развоја 
пројеката и апликација за Програм Креативна Европа, и, са 
друге стране, неопходно је упознати се ближе са модерним 
концептима међународне сарадње, моделима партнерства, 
начинима прикупљања средстава, модерном културном 
политиком и менаџментом. Такође, веома је важно додатно 
поменути приоритете и теме Програма Креативна Европа: 
развој и ширење аудиторијума, мобилности и креативних 
индустрија.  
 
Конкретније, очекивани резултати укључују: 
(1) Подизање капацитета културних институција и 
организација из Србије за узимање учешћа у Програму 
Креативна Европа или у области културног менаџмента, 
културне политике и међународне сарадње; 

(2) Промоција културе као фактора одрживог раста; 

(3) Децентрализација; 
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(4) Друге активности Деска. 

 
Главне активности:  
 
Подизање капацитета институција и организација културе у 
Србији за учешће у Програму Креативна Европа или у области 
културног менаџмента, културне политике и међународне 
сарадње.  
Aктивности укључују: радионице, семинаре, конференције, 
презентације успешних пројеката, инфо дане, тренинге, „in-
house“ тренинге и друге активности које се односе на теме 
Програма;  пренос „пројеката знања“ који су фокусирани на 
специфичне задатке (прим. финансијски и пројектни 
менаџмент) и специфичне стручне профиле (позоришне 
менаџере, музејске кустосе и медијаторе, стручњаке из 
области односа са јавношћу, економисте, правнике и др.); 
организовање студентских пракси у вези са активностима 
Деска Креативна Европа, као и пројеката који су добили 
подршку из Програма Креативна Европа.   
 
Промоција културе као фактора одрживог развоја 
Aктивности: пројекти који повезују учеснике из области 
културе и других сектора (наука и образовање, туризам, 
економија, екологија итд.); истраживање и статистика у 
култури; пројекти који промовишу концепт мобилности и 
креативне индустрије. 
 
 
Децентрализација 
Aктивности: оснивање Антене Деска Креативна Европа у 
Новом Саду и дефинисање специфичних приоритета у односу 
на територију АП Војводине; укључивање учесника из свих 
делова Србије у дизајн и имплементацију пројеката Деска 
Креативна Европа; тематски пројекти фокусирани на локално 
културно наслеђе, савремена уметност и културне 
инфраструктуре; пројекти који промовишу концепт развоја 
публике, културне анимације и мобилност, међусекторска 
сарадња (јавни, цивилни и приватни сектор).  
 
Друге активности Деска односе се на: издаваштво, постављање 
и ажурирање „web“ апликација Деска и других интернет 
платформи у вези са специфичним циљевима и пројектима. 
 
 
 
 
Циљне групе:  
(1) Организације из јавног и цивилног сектора које су већ 
добиле подршку или имају потенцијал да аплицирају за 
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подршку из Програма Креативна Европа;  
(2) Организације из јавног и цивилног сектора које су 
мапиране као организације са минималним потенцијалом за 
аплицирање за подршку из Програма Креативна Европа 
(нарочито за „in-house“ тренинге; 
(3) Уметници и независни уметници и професионалци из 
области културе;  
(4) Стручњаци, истраживачи, научници, предавачи из области 
менаџмента у култури, културне политике, уметности, 
економије, права, трговине, урбаног развоја; 
(5) Студенти уметничких школа, менаџмента, дизајна, 
економије, права, архитектуре, историје уметности и трговине.   
 

 

7.3 Пројекти у евалуацији 
 

Осим пројеката који су се налазили у фази припреме, Фонд је такође имао и пројекте који су 
се налазили у фази евалуације коју су спроводила тела надлежна за одређене програме а код 
којих се са пројектима конкурисало. Пројекат који се налази у евалуацији која је почела 
током 2014. године и није завршена до почетка 2015 године, јесте Пројекат регионалног 
управљања водама на територији Србије и Мађарске а са циљем повећања заштите региона 
од поплава и унапређивања сарадње у ова два региона. Пројекат је настао као резултат 
сарадње партнера из Мађарске „Lower-Danube-valley Water Directorate“ и Јавног 
Водопривредног Предузећа "Воде Војводине" и  Фонда „Европски послови” АП Војводине, из 
Србије.  Резлутати евалуације очекују се у првој половини 2015. године. 
 

Назив  пројекта Пројекат комплексног регионалног система за управљање 
водама на каналу Баја – Бездан 
 

Програм ИПА прекогранични програм Мађарска - Србија 
Партнери на 
пројекту 

 
• Lower-Danube-valley  Water Directorate - Мађарска 
• Јавно Водопривредно Предузеће "Воде Војводине", 

Нови Сад 
• Фонд „Европски послови” АП Војводине, Србија, 

 
Област пројекта Заштита животне средине, заштита од поплава 
Трајање пројекта 50 месеци 
Вредност пројекта 9.951.250 евра 
Опис пројекта Општи циљ:  

Реконструкција треба да обезбеди сигурно спровођење свих 
функција на основу уговора потписаног између Мађарске и 
Србије, и да унапреди заштиту од поплава локалног 
становништва. Следећи циљ јесте да се реализују циљеви 
постављени у националном плану за управљање водама а који 
је хармонизован са Европским директивама о водама. Поред 
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остваривања планова везаних за заштиту од поплава и 
управљања водама пројектом је планирано да се омогуће и 
други регионални развојни програми (у области чишћења  
канала Баја Бездан са циљем проширења рекреативне намене) 
 
Специфични циљеви:  
(1) Ревитализација брана на хидро систему и водотоковима у 
приграничниом региону Мађарске и Србије 
(2) Унапређивање фунцкионалности каналске мреже у 
пригранићном региону. 
 
Очекивани резултати:  
 
Реконструкцијом структуре система повећава се безбедност 
региона, омогућава се да се систем функционише 
синхронизовано и да систем има одговарајући проток воде у 
каналима у Србији а према оперативном упутству 
 
(1) Брана Шебешфок је у потпуности оперативна    
(2) Брана Бездан је у потпуности оперативна   
(3) Деак-Ференц брана реновирана 
(4) регион који је заштићен од поплава се повећава на 
733.65km², 
(5) Пловидба бродова носивости 500t је омогућена у Ференц-
Великом Бачком каналу  
(6) Чишћење сувишне вегетације из корита у Ференц-Великом 
Бачком каналу и каналу Баја Бездан у Србији 
(7) За 50% Повећана отпорност брана на одбрану од налета 
воде                                                            
 
Главне активности:  
(1) реконструкција Шебешфок бране (радови реконструкције, 
набавка хидроопреме и радови на електофикацији)   
2. реконструкција Бездан бране (радови реконструкције, 
набавка хидроопреме и радови на електофикацији)   
3. реконструкција Деак Ференц бране (радови реконструкције, 
набавка хидроопреме и радови на електофикацији)   
4. Набавка мултифункционалног багера за чишћење корита и 
усисног чишћења за Српске партнере (чишћење сувишне 
вегетације и одржавања корита)  
 5. Пројектни менаџмент (стартујућа састанак и пројектни 
састанаци, отварајућа и затварајућа конференција, ПР и 
активности видљивости, извештавање, финансијски 
менаџмент, постављање и одржавање вишејезичког сајта) 
 
Циљне групе:  
Циљне групе обухватају популацију југозападни део округа 
Бач Кишкун у Мађарској и северозападни део западно Бачког 
региона у Србији. Пројектом ће бити обухваћено 109.773 
становника у 20 насеља у руралој средини, 6 излетишта и 
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фарми на територији од 733,65 km² који ће бити заштићени од 
поплава. Такође и компаније, предузетници, занатлије који 
имају седиште на територији прекограничног региона, као и 
управљачка тела и запослени у специјалном резервату 
природе Горње подунавље/ Дунав - Драва национални парк 
чија је главна одговорност у заштити биодиверзитета и 
еколошке равнотеже у региону. Крајњи корисници су: 
становништво целог региона Бачке и Бач Кишкун округа, 
туристи, туристичке агенције, гости који користе богату 
понуду културних и гастрономских услуга региона, наутички 
туристи који плове кроз мрежу канала, риболовци, спортиси и 
локалне невладине организације у сектору заштите животне 
средине пешачења. 
 

 

8. Антена Деска Креативна Европа 
 

На иницијативу Министарства културе и информисања 14. новембра 2014. године, потписан 

је Споразум о формирању Антене Деска Креативна Европа Србија чијим су формирањем 

створени услови за свеобухватно имплементирање програма Креативна Европа, на 

територији АП Војводине. Мисија Антене је, поред тога што ће пружати подршку Деску 

Креативна Европа Србија у спровођењу Програма Креативна Европа, да обухвати 

специфичне потребе АП Војводине – јачање програмско-организационих капацитета 

установа и организација у култури које делују на нивоу АП Војводине, очување културног 

диверзитета, интеркултурног дијалога и интернационализације. 

I. Активности 
 

I. Конференција за Програм Креативна Европа 2014-2020, одржана у периоду од 30. јуна до 2. 

јула 2014. у Београду. 

Деск Креативна Европа Србија Министарства културе и информисања Републике Србије, 

чија је мисија имплементирање програма Креативна Европа у Србији организовао је, у 

сарадњи са Фондом „Европски послови“ АП Војводине, прву међународну конференцију 

„Програм Креативна Европа 2014 – 2020:  Србија и перспективе европске сарадње„ од  30. 

јуна до  2. јула 2014. године, у Палати Србија. 

Конференција се састојала од панела, радионица и пратећих програма на тему савремене 

културне политике и европске сарадње. Први дан конференције поставио је шири тематски 

оквир - од институционалног повезивања на европском нивоу, преко регионалне и сарадње 

између региона, до улога које преузимају појединци, неформалне групе, удружења и мреже у 

области културе. Други дан конференције био је посвећен кључним темама Програма 

Креативна Европа: развоју публике, мобилности и креативним индустријама. Трећи дан 

конференције био је предвиђен за одржавање радионица које се директно тичу Програма 
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Креативна Европа. Услед успостављања нових процедура програма, циљ конференције јесте 

и да се домаћим професионалцима у култури пренесу потребна практична знања. Трећег 

дана конференције. Представници Фонда „Европски послови“ АПВ одржали су две 

радионице: администрирање пројекта и пројектовање буџета. 

II. Обуке 

1. Обука у Музеју Савремене Уметности Војводине за аплицирање на конкурс Пројекти 

Европске сарадње у периоду 16. и 17. децембар 2014. у Новом Саду.  

Обука за аплицирање на отворени конкурс Програма Креативна Европа за подршку 

пројектима европске сарадње одржана је за представнике свих установа и организација које 

се припремају за пријаву на конкурс за подршку пројектима европске сарадње. Такође, 

представљен је и програм Европске Уније - Хоризонт 2020 у оквиру ког могу да конкуришу 

институције из области културе у сарадњи са научним институцијама. 

2. Обука у позоришном клубу „Зелено Звоно“ 11. децембра 2014. у Зрењанину. 

Организован је Инфо-дан, чији је циљ анимирање што већег броја установа и организација у 

Србији да учествују у Програму Креативна Европа, а био је посвећен представницима свих 

установа и организација из области културе из Зрењанина и места у окружењу – јавним 

установама културе, организацијама цивилног друштва које се баве културом, образовним, 

научним и истраживачким установама, као и самосталним уметницима, кустосима и 

менаџерима у култури. Тема инфо-дана је била могућност учешћа установа и организација у 

Програму Креативна Европа, на који начин треба формулисати идеје за пројекте, како и с 

ким успоставити партнерства, која су документа потребна за конкурисање, како руководити 

пројектом и др. 

3. Обука у Галерији Матице Српске, у периоду 3-4. децембар 2014. у Новом Саду. 

Деск Креативна Европа Србија одржао је „ин-хаус“ обуку за институције: Галерија Матице 

српске, Нови Сад – Србија, Пер.Арт организација из Новог Сада - Србија, Национална Галерија 

из Перуђе – Италија, Национална Галерија из Љубљане – Словенија, Музеј савремене 

уметрности републике Српске – Бања Лука, Галерија Ликовних умјетности, Осијек – 

Хрватска, ЈУ " Музеји, галерије и библиотека" Будва – Црна Гора. У оквиру обуке институције 

су оствариле међусобно пројектно партнерство а такође су развиле идеју за пројекат којим 

ће следеће године конкурисати на програм Креативна Европа. Обука је обухватила 

представљање програма Креативна Европа, преглед потребних услова и потребне 

документације за аплицирање, формирање идеје и концепта пројекта и финансијско 

управљање пројектом. 

4. Обука у Културном Центру „Rex“ у периоду 15. и 16. септембар 2014. године у 

Београду. 

Деск Креативна Европа Србија организовао је обуку за конкурисање на конкурсе у оквиру 

Програма Креативна Европа – потпрограма за подршку пројектима европске сарадње. 

Реализоване су радионице: Концепт и циљеви програма Креативна Европа / Пројекти 
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сарадње, Приказ процеса аплицирања и потребних докумената и Буџет. Представљени су и 

пројекти који су добили подршку у оквиру Програма Култура 2007-2013 (Европски центар за 

културу и дебату „Град“) и Програма Креативна Европа (Музеј историје Југославије). 

Дводневну радионицу посетило је око 150 представника домаћих установа и организација из 

области културе, а фокус рада стављен је на представљање и дискусију о пројектима којима 

ће установе и организације конкурисати. Поред пружања савета и основних смерница за 

побољшање конкурсне документације и садржаја апликације, на обуци су обухваћени и 

најбољи начини за конципирање пројеката.
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II ИНФОРМАТИВНО - ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
  

У складу са стратешким приоритетима „Промоција заједничких европских вредности 
и идеја у средствима јавног информисања, као и кроз одржавање семинара, округлих 
столова, трибина и предавања“, „промоција привредних, културних, научних, 
образовних и других потенцијала покрајине и целе земље у европским 
престоницама“ утврђених Програмом рада Фонда за 2014. годину, Фонд је наставио 
да организује информативно-промотивне догађаје и активности ради промовисања 
регионалних иницијатива, регионалног повезивања, као и интензивирања сарадње 
са градовима и општинама широм наше земље и региона. 

 

Табела  – Преглед информативно-промотивних активности током 2014. године 
 

Ред.  
број  

Информативно-промотивне активности  Датум  

1  

Презентација: Могућности финансирања пројеката намењеним МСП 
2014-2020  
Локација: Нови Сад  
Организатори: Фонд "Европски послови" АПВ и Регионална превредна 
комора Нови Сад  

28.01.2014.  

2  

Презентација: Могућности финансирања пројеката малих и средњих 
предузећа  
Локација: Суботица  
Организатори: Фонд "Европски послови" АПВ и Регионална привредна 
комора Суботица  

13.02.2014.  

3  

Партнерство: Међународни сајам образовања "Путокази"- 
потписивање Протокола о сарадњи између Покрајинског секретаријата 
за образовање, управу и навционалне заједнице и Фонда "Европски 
послови" АПВ  
Локација: Нови Сад  
Организатори: Фонда "Европски послови" Покрајинског секретаријата 
за образовање, управу и националне заједнице  

04.03.2014.  

4  

Конференција: јубилеј Универзитетског програма радне праксе у 
Скупштини и Влади АПВ, покрајинским органима управе и фондовима, 
дирекцијама и заводима  
Локација: Нови Сад  
Организатори: Аутономна Покрајина Војводина, УНС  

09.04.2014.  

5 Часопис: Vojvodina World Мај 2014. 
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Локација: Брисел  
Организатори: Фонд "Европски послови" АПВ  

6  

Међународна конференција: "Нова етапа у процесу европских 
интеграција Републике Србије-поглавље 22-Регионална политика и 
координација структурних инструмената"  
Локација: Скупштина АП Војводина  
Организатори: Фонд "Европски послови" АПВ  

08.05.2014.  

7  

Конференција: "Могућности коришћења ЕУ фондова у области 
образовања"  
Локација: Скупштина АП Војводина  
Организатори: Фонд "Европски послови" АПВ и Покрајински 
секретаријат за образовање, управу и националне заједнице  

04.06.2014.  

8  

Партнерство: потписивање Протокола о сарадњи у области едукације 
и трансфера знања између Фонда "Европски послови" АПВ и 
Универзитета у Новом Саду  
Локација: Нови Сад  
Организатори: Фонд "Европски послови" АПВ и Универзитет у Новом 
Саду  

29.08.2014.  

9 

Часопис: Vojvodina World 

Локација: Брисел  
Организатори: Фонд "Европски послови" АПВ  

Септембар 
2015. 

10  

Манифестација: Учешће Војводине на Eвропској недељи регија и 
градова "Растемо заједно-паметно улагање у људе" („Growing together – 
Smart investment for people“)  
Локација: Брисел  
Организатори: Канцеларија Војводине у Бриселу   

07..10.2014.  

11  

Конференција: Конференције посвећене јачању малих и средњих 
предузећа  
Локација: Скупштина АП Војводина  
Организатори: Фонд "Европски послови" АПВ и Гаранцијски фонд АПВ  

13.11.2014.  

12  

Партнерство: Споразум о формирању Антене Деска Креативна Европа 
којим су створени услови за имплементирање потпрограма Култура  
Локација: Галерија Матице српске, Нови Сад  
Организатори: Фонд "Европски послови" АПВ  

14.11.2014.  

13  

Конференција: "Представљање актуелних програма и конкурса у циљу 
подизања институционалних капацитета са фокусом на јединице 
локалне самоуправе"  
Локација: "Аргоинститут" Сомбор  
Организатори: Фонд "Европски послови" АПВ  

14.11.2014.  

14  
Конференција: Јачање малих и средњих предузећа кроз гарантне шеме 
ЕУ и ,,Cosme“ програм  
Локација: Скупштина АП Војводина  

21.11.2014.  
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Организатори: Фонд "Европски послови" АПВ и Гаранцијски фонд АПВ  

  

• Презентација: Могућности финансирања пројеката намењеним МСП 
2014-2020 
 

Како би се представницима сектора малих и средњих предузећа Јужнобачког округа 
представили нови програми Заједнице „HORIZON 2020“ и „COSME“ које ће ЕУ 
финансирати у периоду 2014-2020, организован је информативни скуп "Могућности 
финансирања пројеката намењених МСП 2014-2020". Презентацији је присуствовало 
више од 90 представника компанија и институција Јужнобачког округа. 
Организована од стране Фонда и Регионалне превредне коморе Нови Сад, 
презентација се одржала 28.01.2014. у Новом Саду. 

 

 Часопис „Vojvodina WORLD“ 

 

У  првој половини 2014. године је објављен трећи број часописа „Vojvodina WORLD“ 
који је имао за циљ да представи фунцкионисање преговарачког тима у процесу 
скрининга који је почео да се спроводи, да се представе радне групе и генерално да 
се представи статус Републике Србије у целом процесу интеграција. Друга главна 
тачка овог броја часописа је била награда коју је Војводина добила на престижном 
конкурусу “fDi Intelligence” у оквиру Европски градови и региони будућности. Такође, 
обухваћена је прва награда на престижном такмичењу “Best FDI Project 2013 in 
Eastern Europe” у организацији АИМ-а у Дубају. У овом издању часописа представљен 
је град Сомбор. Четврти број часописа је објављен крајем септембра 2014. године и 
главна тема броја била је летња академија Асоцијације Европских региона под 
називом „Вишекултурни, вишеетнички и вишејезички региони – регионални 
диверзитет за социо-економски развој“. Више од 30 полазника из 20 региона је 
боравило током недељу дана на разним локацијама на територији АП Војводине и 
Београда где су учествовали у радионицама и где су се упознали са овдашњом 
културом и обичајима. Други аспект летње школе било је представљање 
мултикултуралности Војводине. Осим летње школе у овом броју забележено је и 
потписивање заједничке изјаве о намерама између АП Војводине и региона Баден 
Виртенберг из Немачке, која има за циљ унапређење сарадње између региона и 
постављање циљева будуће сарадње. Истакнуто је и потписивање споразума о 
сарадњи између италијанске регије Умбрија и Покрајинске владе. Општина која се 
представила у овом броју је општина Сремски Карловци. 

 
 

• Презентација: Могућности финансирања пројеката малих и средњих 
предузећа 

 
Представницима сектора малих и средњих предузећа представљени су нови 
програми Заједнице: „HORIZON 2020“ и „COSME“ које ће ЕУ финансирати у периоду 
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2014-2020. Указано је на потребу за иновативним идејама као почетком развоја 
пројеката и за квалитетним партнерима из ЕУ који би могли да допринесу 
постизању заједничког циља. Презентацији је присуствовало више од 80 
представника компанија и институција из Суботице и околине. Презентација је 
организована од стране Фонда и Регионалне привредне коморе Суботица, 
13.02.2014. у Суботици. 
 
 

• Међународни сајам образовања "Путокази": потписивање Протокола о 
сарадњи између Покрајинског секретаријата за образовање, управу и 
националне заједнице и Фонда "Европски послови" АПВ 

 
У циљу јачања капацитета покрајинских институција, са посебним освртом на 

образовање, током међународног сајма образовања "Путокази" потписан је  

протокол о сарадњи између Покрајинског секретаријата за образовање, управу и 

националне заједнице и Фонда "Европски послови" АПВ којим је дефинисано и 

јачање покрајинских образованих институција када су у питању европски пројекти и 

њихова припрема. На путу европских интеграција од изузетног значаја је да се 

укључе и образовне институције по угледу на европска искуства. У складу са горе 

поменутим Фонд организује обуке за све заинтересоване основне и средње школе на 

територији АП Војводине. Обука је фокусирана на  писање предлога пројеката који 

би се финансирали путем европских фондова.  

 
 

• Mеђународна конференција: "Нова етапа у процесу европских 
интеграција Републике Србије-поглавље 22 - Регионална политика и 
координација структурних инструмената" 

 
У процесу европских интеграција Фонд има важну улогу у праћењу и информисању 
јавности и институција као и свих других актера о истом. 
 
Уважавајаћи ту чињеницу једна од значајних тема у 2014 години јесте отварање 
преговарачких поглавња, а посебно поглавља 22 – „Регионална политика и 
координација структурних инструмената". У складу са поменутим, Фонд је 
организовао међународну конференцију на тему преговора, изазова, али и искустава 
других земаља када је у питању регионална политика и координација структурних 
инструмената. 
 
 

• Конференција: "Могућности коришћења ЕУ фондова у области 
образовања" 
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Фокус конференције биле су могућности коришћења европских фондова за 
финансирање пројеката у области образовања и наглашен је значај информисаности 
о пројектима овог типа јер су институцијама из Републике Србије  доступна значајна 
средства у процесу приступања и пружају се бројне могућности за просветне 
раднике. 
 
 

• Потписивање Протокола о сарадњи у области едукације и трансфера 
знања између Фонда "Европски послови" АПВ и Универзитета у Новом 
Саду 

 
Фонд и Универзитет у Новом Саду потписали су 28.08.2014. године Протокол о 
сарадњи чији је предмет сарадња у области едукације и трансфера знања, са циљем 
институционализације процеса координације едукативних активности у области 
европских интеграција и јачање постојећих капацитета на покрајинском и локалном 
нивоу у аспектима који су кључни за област ЕУ интеграција и коришћења средстава 
из ЕУ фондова. 
 

• Манифестација: Учешће Војводине на Eвропској недељи регија и градова 
"Растемо заједно-паметно улагање у људе" („Growing together – Smart 
investment for people“) 

 
12. манифестација "Отворени дани 2014" („Open Days 2014“), одржана је у Бриселу 
под слоганом "Растемо заједно - паметно улагање у људе" („Growing together – Smart 
investment for people“)  и присуствовало је више од 5,800 учесника. У оквиру ове 
манифестације, Фонд је организовао традиционални "Војвођански дан" као и 
радионицу "Међурегионална сарадња везана за одржив и паметан развој у циљу 
привреде која се базира на добробити: у сусрет EXPO 2015“ („Interregional cooperation 
on sustainable and smart development for the economy based on well-being: towards 
EXPO 2015“) у сарадњи са регионалним партнерима. 
 

• Конференција посвећена јачању малих и средњих предузећа 
 
Мала и средња предузећа су све више присутна као потенцијални корисници 
средстава из европских фондова. У програмском периоду 2014-2020 има све више 
могућности за подршку развоју малих и средњих предузећа путем различитих 
инструмената. У том циљу и организована је конференција посвећена јачању малих и 
средњих предузећа.  
 

• Потписивање споразума о формирању Антене Деска Креативна Европа 
којим су створени услови за имплементирање потпрограма Култура 

 
Споразум је потписан 14. новембра 2014. године између Министарства Културе и 
информисања и Фонда „Европски послови“ АП Војводине. На основу овог документа, 
Фонд ће реализовати имплементацију поменутог програма на територије АП 
Војводине, пре свега путем подршке и асистенције свим апликантима из сфере 
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културе, као и институцијама и појединцима који ће учествовати на конкурсима 
финансираним из европских фондова. 
 

• Конференција: "Представљање актуелних програма и конкурса у циљу 
подизања институционалних капацитета са фокусом на јединице 
локалне самоуправе" 

 
Конференција је организована у циљу подизања институционалних капацитета са 
фокусом на локалне самоуправе. Представљен је начин припреме програмског 
буџетирања у АП Војводини, конкурси подршке женском предузетништву и 
специјалистички програм управљања регионалним разојем кроз ЕУ фондове. 
 

• Конференција: Јачање малих и средњих предузећа кроз гарантне шеме ЕУ 
и ,,Cosme“ програм 

 
Циљ конференције је промоција програма Европске уније намењених развоју малих и 

средњих предузећa, представљање искустава држава чланица ЕУ и разматрање 

законских могућности које би омогућиле већу кредитну подршку малим и средњим 

предузећима у Србији. Мала и средња предузећа могу имати значајне користи од 

програма ЕУ и то кроз директно учешће (што подразумева да МСП спроводе 

активности уз учешће у пројектним конзорцијумима) и кроз индиректно учешће, уз 

коришћење субвенционисаних финансијских инструмената.  
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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:  
 

• Institut der Regionen Europas (IRE) - Салцбург, 
• Institut français des relations internationals (IFRI) - Париз, 
• Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) - Берлин, 
• European Policy Center (EPC) - Брисел, 
• Friends of Europe - Брисел, 
• European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) – Брисел, 
• Press Club Brussels Europe – Брисел, 
• Canadian Club of  Belgium – Брисел, 
• American Club of Brussels – Брисел. 

 
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. 
 

• Округли сто у Сегедину у оквиру пројекта еWАМ 
 

У оквиру пројекта „Еколошко управљање водама у равничарским пределима“ 
насталог као резултат партнерства између Фонда, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и 
АТИ-ВИЗИГ-а из Мађарске, 15. јануара, организован је округли сто у Сегедину на 
тему одбране од поплава Тисе и Дунава. 
 

• У Сремским Карловцима одржан припремни састанак везано за ИПА 
прекогранични програм сарадње Хрватска-Србија - могућности сарадње 

 
Фонд је, у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом Бачка и општином Сремски 
Карловци, одржао припремни састанак за предстојећи позив у оквиру ИПА 
прекограничног програма Хрватска-Србија. Састанак је одржан у уторак 28. јануара 
2014. године у општини Сремски Карловци са циљем представљања анализе 
резултата претходна два позива у оквиру поменутог програма. Састанку су 
присуствовали представници општина, јавних предузећа, невладиног сектора са 
територије Бачке, као и партнери из Хрватске, те су потенцијални апликанти били у 
могућности да успоставе контакте за будућу сарадњу.  
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• Јачање сарадње са немачким партнерима 
 
Представници Фонда су учествовали на Берлинској конференцији „А Soul for Europe“ 
(„Душа за Европу“), у организацији Европског парламента, „А Soul for Europe“ 
Културне коалиције за Европу грађана и „Allianz Kulturstiftung“, поводом 
десетогодишњице Берлинске конференције, у Берлину 3. марта 2014. године. По 
први пут у историји ЕУ, политичке групе Европског парламента су номиновале 
супранационалне кандидате за место председника Европске комисије. Поред тога, 
конференција је омогућила платформу за размену мишљења о будућности Европе и 
могућностима за повезивање у области културе. Конференцију је отворио Ј. М. 
Баросо, председник Европске комисије, а међу учесницима је био Мартин Шулц, 
председник Европског парламента, као и представници владајућих партија, 
уметници и интелектуалци. С обзиром на то да је Војводина дугогодишњи члан 
бројних европских организација преко Канцеларије Војводине у Бриселу и Фонда и 
да је жеља покрајинске администрације да се што боље искористе шансе из 
европских фондова, представници Фонда су у Берлину разговарали са партнерима о 
будућим пројектима у циљу јачања сарадње и реализације заједничких пројеката.  
 
 

• Присуство АП Војводине на Самиту региона и градова Европске уније 
 
На шестом Самиту региона и градова, представници Фонда су имали билатералне 
сусрете са представницима региона из Аустрије, Немачке, Француске, Словеније, 
Грчке. Поред тога, обављени су разговори са представницима Комитета региона и 
представницима једног од највећих програма подршке Европске уније ’’INTERREG 
IVC’’, са којима је разматрана могућност учешћа покрајинских институција у будућим 
позивима у оквиру поменутог програма, чији буџет за наредни период износи око 
359 милиона евра. 
 

• Округли сто у оквиру пројекта еWАМ - Заштита животне средине 
 

У оквиру пројекта ’’Еколошко управљање водама у равничарским пределима’’ који 
суфинансира Европска унија у оквиру ИПА прекограничног програма Мађарска-
Србија, дана 27.03.2014. године, одржан је округли сто на тему заштите животне 
средине с циљем да се стави у фокус Јегричка као заштићено подручје јединствено на 
територији Војводине по својој флори и фауни и радови који се изводе на њеном 
водотоку у циљу очувања постојећег еко-система. Присутнима на округлом столу 
предочена је констатација стручног надзора да су радови на измуљивању водотока 
Јегричка урађени у складу са Пројектом и Решењем о условима заштите природе 
Покрајинског завода за заштиту природе, а да је мониторинг изведен у складу са 
Уговором између Фонда и Природно математичког факултета. Закључци на 
округлом столу указују на чињеницу да се мора вршити редовно измуљивање 
водотока, уклањање сувишне фитомасе коју треба одлагати што даље од водотока, 
затим изградити систем биопоља (постројења за пречишћавање употребљених вода 
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индустрије и насеља) и рационално користити вода; потребно је спроводити, али 
врло контролисано, водопривредну меру разблаживање воде када то хидролошки 
услови дозвољавају, јер неадекватно одржавање водотокова, уз константно 
повећање количине муља и масе водених биљака која формирају „чепове“ и тако 
смањују површину профила канала и брзину протока воде, што је разлог што 
поједини екосистеми од водотока постају барско-мочварни тип. 
 

• Делегација Војводине на 3. Годишњем форуму ЕУ стратегије за Дунавски 
регион 

 
У оквиру многобројних тематских сесија, учесници ове конференције разговарали су 
о темама „Дунавски потенцијал-превазилажење разлика“, „Изазови Дунава-Улагање 
у људе“, „Дунавске различитости“ и друго. Учесници годишњег Форума, посебно су се 
бавили значајем инклузивног, одрживог раста као фокуса и предуслова за 
просперитет, прилагођености европских политика свим интересним групама у циљу 
стварања конкурентног Дунавског региона, као и темом управљања, као 
критеријума спровођења успешне стратегије за Дунавски регион. На овом форуму је 
још једном оцењено да активности у оквиру Дунавског региона, који одликује социо-
економска, политичка и свака друга хетерогеност, представљају велики изазов и 
прилику за његов развој. На форуму учешће је узела и делегација Скупштине АП 
Војводине, Покрајинске владе, представници Фонда и Гаранцијског фонда АП 
Војводине. 
 

• Јачање сарадње са Словенијом  
 
Представници Покрајинског секретаријата за финансије и Фонда боравили су 
Словенији 7. и 8. јула 2014. године. Циљ посете, која је део припремне фазе за 
предстојеће изазове у европским интеграционим токовима, били су састанци у 
Министартву финансија Републике Словеније и посебној Служби Владе Републике 
Словеније за развој и европску кохезиону политику. У оквиру састанака у 
Министарству финансија са државном секретарком госпођом Матејом Вранеш 
разговарало се о програмском буџетирању и успостављању система за финансијску 
подршку када су у питању европски програми и пројекти који се финансирају из ЕУ 
фондова. Представници Владе Словеније исказали су подршку Србији на путу ка ЕУ, а 
посета Словенији отворила је могућности за заједничку сарадњу по питању 
креирања пројеката који би се финансирали из средстава ЕУ фондова. 
 

• Војводина на „Open Days 2014“ 
 
12. по реду манифестација „Отворени дани 2014“ („Open Days 2014“), одржана у 
периоду од 6-9. октобра 2014. године у Бриселу, одвијала се под слоганом „Растемо 
заједно – паметно улагање у људе“ („Growing togehter – Smart investment for people“) , 
окупивши преко 5,800 учесника. У оквиру поменуте манифестације, традиционални 
"Војвођански дан" је обележен 6. октобра 2014, у “Press Club Brussels Europe”, 
отварањем изложбе слика Милана Коњовића "Предели и људи Војводине" и изложбе 
публикација које представљају културно наслеђе Аутономне покрајине Војводине, 
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као и наступом реномираног џез квартета Александра Дујина, у организацији Фонда, 
Покрајинског секретаријата за културу и јавно инфромисање, Галерије „Милан 
Коњовић“ и Завода за културу Војводине. 
 
Наредног дана, 7.10.2014. године, одржана је радионица „Међурегионална сарадња 
везана за одржив и паметан развој у циљу привреде која се базира на добробити: у 
сусрет ЕКСПО 2015“-„Interregional cooperation on sustainable and smart development 
for the economy based on well-being: towards EXPO 2015 “), у организацији 
конзорцијума „Мотори за развој“, где су поред АП Војводине, партнерске регије биле: 
Баден-Виртемберг (Немачка), Ломбардија и Емилија-Ромања (Италија), Каталонија 
(Шпанија), Рон-Алпи (Француска), Фландрија (Белгија) и Малополска (Пољска). 
Поред тога, делегација АП Војводине је имала бројне састанке са званичницима 
европских институција, региона и градова, међу које спадају европски комесар за 
регионалну политику Јоханес Хан (Johannes Hahn), шеф делегације Европског 
парламента за односе са Западним Балканом Едуард Кукан, председник Парламента 
немачке савезне државе Хесен Норберт Картман (Norbert Kartmann), председник 
Регионалног савета Рон-Алпи Жан Жак Кеиран (Jean-Jack Queyranne), потпредседник 
Регионалног савета Рон-Алпи Бернард Сулаж (Bernard Soulage), председник словачке 
регије Прешов Петер Худик, жупан Истре Валтер Флего, министар за пољопривреду 
регије Ломбардија Ђани Фава (Gianni Fava), као и преставници Осјечко-барањске 
жупаније и Града Ријеке. Поред тога, настојећи да своја европска искуства и везе 
стави на располагање свима у Србији који су за то заинтересовани, преставници АП 
Војводине сусрели су и са представницима Шумадијског региона, Поморавља и града 
Крагујевца. 
 
 

 Потписани протоколи о сарадњи у 2014. години. 
 
 

Датум Назив институције  Место предмет сарадње 

4.3.2014 Покрајински секретаријат за 
образовање, управу и националне 
заједнице 

Нови 
Сад 

Сарадња са међународним 
институцијама, креирање 

европских пројеката, 
усклађивање процеса 
образовања кадрова, 
промоција европских 

вредности и идеја 
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24.4.2014 Привредна комора Војводине Нови 
Сад 

Сарадња у циљу 
унапређења, јачања и 

промоције економских и 
административних 

капацитета, регионална 
сарадња и сарадња са 

међународним 
институцијама и 

информисање субјеката о ЕУ 
фондовима 

27.5.2014 Факултет за правне и пословне 
студије др Лазар Вркатић 

Нови 
Сад 

Имплементација програма 
радне праксе студенатата 

факултета у Фонду 
"Европски послови" АПВ 

3.9.2014 Универзитет у Новом Саду Нови 
Сад 

Сарадња у области 
едукације и трансфера 

знања, са циљем 
институционализације 
процеса координнације 

едукативних активности у 
области европских 

интеграција 

14.11.2014 Министарство културе и 
информисања Републике Србије 

Београд Споразум о оснивању 
Антене Деска Креативна 

Европа Србија 

26.11.2014 Факултет техничких наука у Новом 
Саду 

Нови 
Сад 

Имплементација програма 
радне праксе студенатата 

факултета у Фонду 
"Европски послови" АПВ 

 
 
 

I. Радна пракса у Фонду „Европски послови“ АП Војводине 
 
На основу потписаног Протокола о сарадњи између Фонда и Универзитета у Новом 
Саду, који предвиђа организовање радне праксе за студенте са завршних година 
основних студија, апсолвенте и студенте магистарских, односно мастер студија, дана 
29. октобра 2014. године, у просторијама Фонда потписани су уговори са пет 
најуспешнијих кандидата након расписаног конкурса и процеса одабира. Протокол о 
сарадњи између Универзитета и Фонда потписан је са намером да се кроз студентску 
радну праксу унапреди сарадња две институције, као и у циљу упознавања 
полазника радне праксе са радом Фонда, процесима европеизације и увођења 
европских стандарда у нашој земљи и формирања круга стручњака способних за 
израду и имплементацију европских пројеката.  
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У новембру 2014. године Фонд је потписао Уговор о обављању стручне праксе 
студената са Факултетом техничких наука у Новом Саду. 
 
Тромесечну радну праксу у Фонду, у децембру 2014. године, започео је и један 
словеначки студент на мастер студијама са Универзитета примењених наука у Келу 
и Лудвисбургу (Немачка). 
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IV УЧЕШЋЕ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ НА СТРУЧНИМ 

ДОГАЂАЈИМА И ПРОФЕСИОНАЛНИМ ОБУКАМА 
 

Током 2014. године запослени Фонда присуствовали су низу конференција, семинара 

и тренинга у циљу обуке и информисања о актуелним дешавањима у области 

европских интеграција и расположивих фондова и програма Европске уније. У 

наставку су приказани најзначајнији стручни догађаји и професионалне обуке на 

којима су представници Фонда узели учешће током 2014. године. 

 

• Међународни сајам образовања "Путокази" у Новом Саду 

У циљу јачања капацитета покрајинских институција са посебним освртом на 

образовање током међународног сајма образовања "Путокази" потписан је  протокол 

о сарадњи између Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне 

заједнице и Фонда којим је дефинисано јачање покрајинских образованих 

институција по  питању учешћа у европским пројектима и њиховој припреми. 

• Конференција  „A Soul for Europe“ („Душа за Европу“), одржана у Берлину 

у организацији Европског Парламента, „A Soul for Europe“ Културне 

коалиције за Европу грађана и „Allianz Kulturstiftung“ 

Конференција која је организована у Берлину 06.03.2014. је омогућила платформу за 

размену мишљења о будућности Европе и могућностима повезивања у области 

кулутуре. Председник Европске комисије  Ј.М.Баросо отворио је конференцију,  док је 

председник Европског парламента, Мартин Шулц био један од учесника. 

• Самит Комитета Региона са темом „Будућност региона ЕУ у периоду 2014-
2020, перспективе и раст запошљавања, нова радна места“ 

Преко 800 учесника је учествовало у дискусији шестог Самита региона и градова 
Европске уније који се одржао 10.03.2014. Главна тема је била будућност региона ЕУ 
у новом програмском периоду 2014.-2020, обезбеђивање нових радних места, 
регионална сарадња и улога градова и региона у процесу европске интеграције. 

• Такмичење на факултету „Фимек“ 

"Фимек награђује знање" је такмичење средњошколаца у знању које је организовано 
из два дела (општа култура и решавање задатог пословног проблема). Кроз 
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такмичење и забаву утиче се на јачање тимског духа и способности као што су: 
креативност, иновативност, критички став и иницијативност. 

• Форум „ЕУ стратегија за Дунавски регион- размене мишљења и примера 
добре праксе у оквиру дунавске сарадње“ 

Годишњи форум ЕУ Стратегија за Дунавски регион одржан 27.06.2014. у Бечу у 
организацији Европске комисије, Републике Аустрије и града Беча, је централни 
годишњи догађај у оквиру ЕУ стратегије за Дунавски регион и окупља учеснике из 
целог Дунавског региона са циљем утврђивања стратешких питања, размене 
мишљења и примера добре праксе у оквиру  дунавске сарадње. Посебна пажња је 
посвећена повезивању дунавских региона у областима економије, ниске емисије 
угљен-диоксида у Дунавском региону, развоју туризма, активностима у области 
заштите животне средине, образовању и могућностима коришћења ЕУ фондова. 

• Презентација приручника „Стратегија Европа 2020“ намењен 
представницима локалних и регионалних власти у Европи 

Приручник Стратегија Европа 2020 намењен је представницима локалних и 
регионалих власти у Европи и представљен је јавности при чему се говорило о 
механизмима за стабилан и одржив раст у Европи, улози и значају локалних и 
регионалних власти у спровођењу мера у оквиру паметног, одрживог и инклузивног 
раста, затим о улози и значају европских региона и јединица локалне самоуправе, 
као и о искуствима покрајине Baden Virtemberg ( Немачка)  и АП Војводине. Одржана 
12.12.2014. је у згради ректората Универзитета у Новом Саду у организацији 
Покрајинског секретаријата за међународну сарадњу и локалну самоуправу. 
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V ФИНАНСИJСКО ПОСЛОВАЊЕ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ 

АП ВОЈВОДИНЕ 
 

Фонд „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине  је према критеријумима 

за разврставање правних лица из Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 

62/2013), 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 2014. годину 

састављао комплетан сет финансијских изештаја. 

 

Пре него што се приступило изради Завршног рачуна Фонда за 2014. 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 

31.12.2014. године. Извештај о попису имовине и обавеза Фонда усвојен је на 28. 

седници Управног одбора Фонда 23. јануара 2015. године, као и на 14. седници 

Надзорног одбора Фонда дана 27. јануара 2015. године. Након тога, приступило се 

изради финансијских извештаја Фонда за 2014. 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 2014. годину усвојио је Управни одбор Фонда на 29. седници, дана 30. марта 2015. 

године, као и Надзорни одбор Фонда на 15. седници одржаној 07.04.2015. године. 

 

Финансијски извештај и пословање Фонда и ове године су подвргнути екстерној 

ревизији са сврхом појачане контроле пословања и повећања веродостојности 

финансијских показатеља. Екстерна ревизија финансијких извештаја и пословања 

Фонда извршена је и за 2014. годину, од стране независне ревизорске куће ПКФ д.о.о. 

Београд. 
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Преглед финансијских показатеља за 2014. годину     

  

Износи у датом прегледу исказани су у хиљадама динара. 

 

ПРИХОДИ:                                                                                      

Приходи по основу дотација из буџета АП Војводине 104.090 

Приходи из ранијих година 2.000 

Остале врсте прихода 164 

Приходи по основу донације Европске уније за пројекат 
„Еколошко управљање водама у равничарским крајевима – 
eWAM“  

6.619 

УКУПНИ ПРИХОДИ 112.873 

   

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, приходе из ранијих година, као и остале 

врсте прихода који обухватају приходе од камата на а виста средства и приходе од 

позитивних ефеката валутне клаузуле. 

 

РАСХОДИ: 

Трошкови материјала 1.173 

Трошкови горива и енергије 865 

Трошкови зарада и накнада зарада  64.092 

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

3.370 

Остали лични расходи и накнаде 7.236 

Трошкови производних услуга 11.389 

Нематеријални трошкови 8.372 

Финансијски расходи 105 

Остали расходи 1.665 
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Опрема 3.966 

Нематеријална имовина 914 

 

Повраћај неутрошених буџетских средстава на рачун буџета 
Аутономне Покрајине Војводине 

2.943 

Повраћај средстава Европске уније дозначених по основу 
пројекта „Еколошко управљање водама у равничарским 
крајевима – eWAM" 

6.619 

 

У К У П Н О 112.709 

 

Трошкови материјала односе се на трошкове канцеларијског материјала, ситног 

инвентара и осталог режијског материјала, који су настали током 2014. 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 и трошкове накнада по уговорима 

о привременим и повременим пословима који се односе на трошкове који су настали 

ангажовањем трећих лица у циљу што квалитетније реализације, претходно 

побројаних програмских активности Фонда. Током 2014. године у Фонду је било 31 

радно ангажовано лице, као 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 Фонда, 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, трошкови горива, трошкове новогодишњих пакетића за децу запослених и 

остале припадајуће расходе запослених дефинисане Законом о раду Републике 

Србије. Трошкови произодних 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 
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слично), трошкове услуга одржавања (одржавање пословних просторија и основних 

средстава Фонда), трошкове закупнина, трошкове рекламе и пропаганде, трошкови 

информисања јавности и трошкове осталих услуга дефинисаних позитивном 

законском регулативом Републике 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 платног промета, трошкове чланарина 

(чланарине у међународним и међурегионалним институцијама и организацијама од 

значаја за АП Војводине и пословање Фонда), као и остале нематеријалне трошкове 

који обихватају трошкове оглашавања (нпр. Службени гласник Републике Србије), 

прописане таксе (административне, судске таксе...) и остале нематеријалне 

трошкове условљене имплементацијом програмских активности Фонда. Ова група 

трошкова обухвата и трошкове организације едукативних активности у оквиру 

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 2014. године извршио набавку недостајуће опреме и нематеријалне 

имовине неопходне за несметано функционисање, која се не третира као расход, већ 

само одлив новчаних средстава са текућег рачуна Фонда, него 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 2014. години, односно за која није извршио 

преузимање обавеза, а пренета су му закључно са 31. децембром 2014. године у 

складу са актом о буџету АП Војводине и Програмом рада/Финансијским планом 

Фонда за 2014. годину. Повраћај неутрошених буџетских средстава од стране Фонда, 

а на рачун буџета АП Војводине извршен је 30. јануара 2015. 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 
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Војводине", бр. 2/2015). Повраћај средстава Европске Уније дозначених Фонду по 

основу успешно имплементираног пројекта „Еколошко управљање водама у 

равничарским крајевима – eWAM" односи се на повраћај средстава од стране Фонда у 

корист буџета АП Војводине, а сходно члану 15. Покрајинске скупштинске одлуке о 

буџету АП Војводине за 2014. годину. Повраћај наведених средства, која су остварена 

у виду рефундације ЕУ средстава по основу успешно имплементираног „eWAM“ 

пројекта, извршен је 22. априла 2015. године, сходно Закључку Управног одбора 

Фонда, бр: 03/2015-02-5/XXIX од 30.03.2015. године. 

Претходно наведени расходи извршени су током 2014. године у складу 

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2014. године, 

Законом о буџетском систему РС, Законом о рачуноводству РС и другим позитивним 

законодавством Републике Србије. Током 2014. године Фонд је спровео једанаест 

поступака јавних набавки мале вредности, сходно Закону о јавним набавкама („Сл. 

Гласник РС“, бр. 124/2014 и 14/2015). Сви поступци јавних набавки су успешно 

спроведени, без обустављања поступка и приговора од стране понуђача. 

НЕТО ДОБИТАК: 

Нето добитак пословне године 164 

 

Нето добитак Фонда представља вишак прихода над расходима, настао по основу 

камате на а виста средства (просечно дневно стање рачуна у пословној банци) и 

позитивних ефеката валутне клаузуле, који се у висини од 50% нето износа по 

завршном рачуну за 2014. годину уплаћује буџету Аутономне Покрајине Војводине, 

најкасније до 30. новембра 2015. године, на основу члана 18. Покрајинске 

скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину („Сл. 

лист АП Војводине“, бр. 53/2014 и 54/2014 – испр.). Износ у висини од 50% остварене 

нето добити Фонда уплаћен је у буџет АП Војводине 22. априла 2015. године, у 

складу са Закључком Управног одбора Фонда, бр: 03/2015-02-4/XXIX од 30.03.2015. 

године. 

Претходно наведени преглед финансијског пословања прати извршене редовне 

активности Фонда током 2014. године, а у складу са Програмом рада за 2014. годину 

и у складу са делатношћу Фонда.  

Финансијски извештај и пословање Фонда за 2014. годину било је подвргнуто 

анализи и провери од стране независне ревизорске куће ПКФ д.о.о. Београд чије 

мишљење је приложено уз Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ АП 

Војводине за 2014. годину. На основу извршене ревизије финансијског извештаја и 

пословања Фонда добијено је позитивно мишљење: 

 

„По нашем мишљењу, приложени финансијски извештаји објективно и истинито, по 

свим битним питањима, приказују финансијску позицију Фонда „Европски послови“ 




