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I УВОД 
 

Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне 

покрајине Војводине (”Сл. лист АП Војводине”, бр. 13/2009 и 2/2010) основан је Фонд „Европски 

послови” Аутономне покрајине Војводине и означен као правни следбеник Канцеларије за 

европске послове Извршног већа АП Војводине. Основни циљеви Фонда ”Европски послови” АП 

Војводине јесу праћење, проучавање и имплементације европских интеграционих процеса и 

изградње и јачања институционалних капацитета Аутономне покрајине Војводине, у циљу бржег 

укључивања Републике Србије у главне европске политичке и економске токове, као и 

остваривања привредне, научне, образовне, и културне сарадње са европским градовима и 

регијама и њиховим институцијама. 

У склопу Фонда, основана је и Канцеларија Аутономне покрајине Војводине у Бриселу, смештена 

у згради Мисије Републике Србије при Европској унији. Канцеларија је основана са циљем 

представљања, промовисања и унапређења привредних, научних, културних, образовних и 

туристичких капацитета АП Војводине, као и упознавања са политикама Европске уније које се 

доносе у Бриселу, а односе на регионални ниво власти.  

У Извештају о пословању Фонда „Европски послови“АП Војводине за 2020.г. приказане су 

реализоване активности и резултати пословања у 2020. години.  
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II АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА КОРИШЋЕЊЕМ ЕВРОПСКИХ ФОНДОВА   
 

Годишњим програмом рада Фонда „Европски послови“АП Војводине (у даљем тексту: Фонд) за 

2020. годину дефинисан је низ активности које доприносе остварењу циљева постављених 

самим програмом: наставак креирања пројектних предлога и конкурисања према конкурсима 

Европске уније у сарадњи са домаћим и регионалним партнерима; координација активности 

покрајинских институција у процесима европских интеграција и остваривање сарадње са 

органима локалних самоуправа и другим организацијама, телима и установама које се баве 

питањима европских интеграција; подизање капацитета покрајинске администрације у области 

европских интеграција; реализација едукативних активности, прикупљање, обрада, анализе и 

представљање информација у вези са ЕУ фондовима које су релевантни за институције како из 

јавног, тако и из приватног сектора, информисање заинтересованих институција путем састанака 

координационих група, инфо дана, акција попут ФЕП тура и „Отворених врата”, специјализоване 

интернет странице, конференција за штампу и рано идентификовање потенцијалних пројектних 

идеја путем процена пројектних предлога.  

 

1. Пројекти 
 

Програмом рада Фонда за 2020. годину, као приоритет у раду утврђено је креирање и 

конкурисање пројектним предлозима на актуелне позиве који се финансирају из фондова 

Европске уније.  

Пројекти Фонда су груписани у следеће категорије: 

 

1.1 Пројекти у евалуацији  

1.2 Пројекти у имплементацији  
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1.1 Пројекти у евалуацији  

Фонд је током 2020. године аплицирао са 7 пројектних предлога укупне вредности 1,304,891.78 

евра, те је у процесу евалуације било 16 пројеката укупне вредности 11,083,185.64 евра.  У 

наредном делу дат је приказ пројеката Фонда који су током 2020. године били у евалуацији. 

 

Ред. 

Бр. 
Назив пројекта Општи циљ Партнери Оквирни буџет 

1. 

Интерег ИПА Хрватска-

Србија 2014-2020 

Други позив 

Mosquito Control in 

Cross-border Area 2 

MOS-Cross 2 

(Контрола комараца у 

прекограничном 

подручју 2) 

Унапређење услуга јавног 

здравства у Сремском и 

Западнобачком округу и 

Осјечко-барањској и 

Бродско-посавској 

жупанији помоћу раног 

откривања заражених 

комараца и то 

побољшањем 

прекограничног надзора 

и контроле комараца. 

Водећи партнер:  

1. Завод за јавно здравство 

Осјечко-барањске жупаније 

(Хрватска),  

Пројектни партнери:  

2. Завод за јавно здравље 

Сомбор (Србија),  

3. Завод за јавно здравство 

Пожешко-славонске 

жупаније 

 (Хрватска) 

4. Фонд „Европски послови" 

Аутономне покрајине 

Војводине (Србија),  

5. Институт за јавно здравље 

Војводине (Србија) 

990,273.20 евра 

2. 

 

Интерег ИПА Србија-

Босна и Херцеговина 

2014-2020  

Disaster Response 

Cross-border Teams 

Action- DIRECT 

(Акција 

прекограничних 

тимова за одговор на 

природне непогоде)  

 

Унапређење система 

управљања за 

интервенције у ванредној 

ситуацији. 

 

Водећи партнер:  

1. Црвени крст Војводине 

(Србија)  

Пројектни партнери: 

2. Црвени крст Фоча (БиХ),  

3. Фонд "Европски послови" 

Аутономне покрајине 

Војводине (Србија), 

4. Црвени крст Инђија 

(Србија) 

433,856.78 евра 

3. 

Интерег V -Б 

Јадранско-јонски 

транснационални 

програм 2014-2020 – 

Други позив 

Strengthen 

entrepreneurial skills of 

Cultural and Creative 

Industries for the 

 

Јачање креативне и 

културне индустрије која 

има кључну улогу у 

креирању нове 

туристичке политике, као 

и јачање предузетничких 

вештина у области 

културних и креативних 

активности ради јачања 

Водећи партнер:  

1. Научно-технолошки парк 

Технополис (Италија) 

Пројектни партнери: 

 2. Рурална развојна агенција 

Задарске жупанија 

(Хрватска) 

 3. Фриули иновациони 

истраживачки центар за 

1.997.367,60 евра 
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valorization of cultural 

heritage and the 

development of 

sustainable tourism 

models in the Adriatic-

Ionian regions – 

CCI4TOURISM 

(Културна и креативна 

индустрија за 

валоризацију 

културног наслеђа и 

развој одрживог 

туристичког 

модела у Јадранско-

јонским регионима) 

културног наслеђа и 

развој модела одрживог 

туризма у Јадранско-

јонском региону. 

трансфер технологије 

(Италија)  

4. Пословни и културни 

развојни центар (Грчка)  

5. Регионална развојна 

агенција Зелени крас 

(Словенија)  

6. Развојна агенција Сора 

(Словенија)  

7. Фонд „Европски послови" 

АПВ (Србија)  

8. Градска развојна агенција 

Бања Лука (БиХ)  

9. Ири центар (Хрватска) 

4. 

Еразмус+ Спорт 

From Start to 

Submission 

STARTS 

(Од идеје до 

подношња пројекта) 

Мобилност 

административног 

особља спортских 

клубова ради стицања 

потребних знања путем 

обука, уз помоћ 

предавача и ментора, у 

циљу самосталног 

аплицирања на позиве у 

оквиру програма Ерасмус 

+ Спорт 2022. године. 

Водећи партнер: 
1. Спортска заједница града 

Пореча (Хрватска),  
Пројектни партнери: 

2.Фонд "Европски послови" 
АПВ (Србија),  

3. Carvalhais Social, Cultural 
and Sport Association 

(Португалија), 
 4. НВО Вере Монтис 

(Хрватска), 
 5. Боди билдинг клуб Вели 

Јожа (Хрватска) 

58,915.00 евра 

5. 

Интерег ИПА 

Мађарска-Србија 2014-

2020 Трећи позив 

Enhancing the 

entrepreneurship and 

employment potential 

in cross-border region 

through innovation 

driven agricultural 

practices - Agrinno 2 

(Јачање 

предузетништва и 

потенцијала за 

запошљавање у 

прекограничном 

региону 

кроз пољопривредне 

праксе засноване на 

иновацијама) 

Промовисање 

производње и прераде 

лековитог биља у циљу 

запошљавања малих 

површина домаћинстава 

у руралним насељима на 

подручју прекограничне 

сарадње путем едукације 

власника земљишта ради 

правилног коришћења 

сопствених ресурса и 

постизања веће 

продуктивности и 

исплативости. 

Водећи партнер: 
1.Институт за ратарство и 
повртарство „Институт од 

националног значаја за 
Републику Србију“ (Србија) 

Пројектни партнери: 
2. Покрајински секретаријат 

за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство 

(Србија) 
3. Фонд „Европски послови” 

АП Војводине (Србија) 
 4. Непрофитно доо жупанија 

Чонград (Мађарска) 

231.220,27 евра 
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6.  

Интерег ИПА 

Мађарска-Србија 2014-

2020 Трећи позив 

The Hungarian-Serbian 

cross-border Cheese 

Route - CHEESE 

(Мађарско-српски 

прекогранични путеви 

сира) 

Стварање препознатљиве 

гастро-туристичке руте 

под називом "Пут 

панонског сира" 

засноване на локалним 

сировинама у занатској 

производњи сира у 

руралним срединама 

Аутономне покрајине 

Војводине у Србији и 

округу Чонград и Бач-

Кишкун у Мађарској. 

Водећи партнер:  

1. Развојни Фонд Аутономне 

покрајине Војводине д.о.о. 

Нови Сад (Србија) 

Пројектни партнери: 

2. Kis-, Közép-, 

Agrárvállalkozók, Sajtkészítők 

Egyesülete (Мађарска) 

3. Универзитет у Новом 

Саду, Пољопривредни 

факултет (Србија) 

4. Фонд „Европски послови” 

Аутономне покрајине 

Војводине (Србија) 

 

281,805.30 евра 

7. 

Интерег ИПА 

Мађарска-Србија 2014-

2020 Трећи позив 

Young People and 

Heritage - Tradition and 

Future in CBC region – 

HEREINFUTURE 

(Mлади и наслеђе – 

Традиција и будућност 

у прекограничном 

региону) 

Подизање свести о 

важности културног 

наслеђа као заједништва 

међу младима у 

прекограничном региону 

кроз иновативно 

коришћење медија. 

Водећи партнер: 
1.Покрајински секретаријат 

за културу, јавно 
информисање и односе са 

верским заједницама 
(Србија) 

Пројектни партнери: 
2. Самоуправа Жупаније 
Чонград - Чанад, Сегедин 

(Мађарска), 
3. Фонд „Европски послови” 

Аутономне покрајине 
Војводине (Србија) 

130,156.14 евра 

8. 

Дунавски 

транснационални 

програм-Tрећи позив 

Improving innovation-

friendly framework 

conditions in DANUBE 

cities by focusing on the 

creative industries as a 

driving force for cross-

over effects – CREATIVE 

IMPULSES FOR CITIES 

(Унапређење 

иновативних оквирних 

услова у Дунавским 

градовима 

фокусирањем на 

креативне индустрије 

као покретачку снагу 

за прекограничне 

ефекте) 

Унапређење оквирних 

услова за иновације 

фокусирањем на 

креативне индустрије као 

покретачку снагу. 

Водећи партнер: 

1. Energy and Innovation 

Centre of Weiz Ltd. (Аустрија) 

 Пројектни партнери: 

2. Marie-Theres Zirm 

(Аустрија)  

3. Scienific Reserch Centre 

Bistra Ptuj (Словенија)  

4. BSC, Business support 

centre L.t.d., Kranj 

(Словенија)  

5. Municipality of Town 

Veszprém with County Rank 

(Мађарска)  

6. Network for Regional 

Development Foundation 

(Мађарска)  

7. The Municpality of Oradea 

(Румунија)  

8. URBASOFIA (Румунија)  

9. DEX Innovation Centre 

(Чешка)  

2.425.620,00 евра 
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10. Regional Development 

Agency with Business Support 

Centre for Small and 

Medium-sized Enterprises 

(Бугарска)  

11. Municipality of Smolyan 

(Бугарска) 

12. Institution for 

development of competence, 

innovation and specialization 

of Zadar 

County (Хрватска)  

13. SMG Location Marketing 

County Miesbach Ltd. 

(Немачка) 

14. European Affairs Fund – 

AP Vojvodina (Србија) 

15. Department for 

Development and 

International Projects of 

Zenica-Doboj Canton (БиХ)  

16. Urban Lab Chisinau 

Association (Молдавија)  

17. City Hall of Chisinau 

Municipality (Молдавија) 

Придружени партнери:  

1. Municipality of Weiz 

(Аустрија) 

2. City Marketing Weiz 

(Аустрија) 

3. City Municipality 

Ptuj(Словенија)  

4. Municipality of Škofja 

Loka(Словенија)  

5. City of Zadar(Хрватска) 

6. Municipality of Vareš(БиХ) 

 7. Chamber of Commerce and 

Industry of Serbia - Regional 

Chamber of Commerce and 

Industry of the South Bačka 

Administrative District 

(Србија)  

8. City of Novi Sad - City 

Admistration for 

Economy(Србија)  

9. Federal Ministry of Labour, 

Social Affairs, Health and 
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Consumer Protection 

(Аустрија) 

10.  City of Vienna/EU Funding 

agency (Аустрија) 

9. 

Дунавски 

транснационални 

програм-Tрећи позив 

Archaeological Park in 

urban areas as a tool for 

Local Sustainable 

Development – 

АRCHEODANUBE 

(Археолошки парк у 

урбаним подручјима 

као инструмент 

локалног одрживог 

развоја) 

Подстицање одрживог 

коришћења природног и 

културног наслеђа и 

ресурса. 

Водећи партнер:  

1. Општина Птуј (Словенија),  

Пројектни партнери: 

2. Институт за заштиту 

културног наслеђа Словеније 

(Словенија),                                        

3. Прво мађарско удружење 

одговорно за иновације 

(Мађарска),                                       

4. Западно панонски 

регионални и економски 

развој, јавна непрофитна 

организација, Мађарска 

5. Огранак Румунске 

академије у Клужу, Институт 

за археологију и историју 

уметности (Румунија), 

6. Национални музеј 

уједињења Алба Јулија 

(Румунија), 

7. Град Водњан – Дињано 

(Хрватска), 

8. Удружење култура и рад 

(Немачка), 

9. Бугарско удружење за 

трансфер технологије и 

иновације, Бугарска 

10. Регионална развојна 

агенција Плзењ региона 

(Чешка), 

11. Оикоплус КГ, Аустрија 

12. Удружење урбана 

лабораторија Кишињев 

(Молдавија), 

13. Општина Центар 

Сарајево (БиХ), 

14. Музеј Срема (Србија), 

15. Регионални историјски 

музеј Рус (Бугарска),  

Придружени партнери: 

16.  Општина Алба Јулија 

(Румунија),  

2.157.540,00 евра 
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17. Музеј града Саварије са 

жупанијским властима 

(Мађарска),  

18. Фонд „Европски 

послови“ АП Војводине 

(Србија),  

19. Град Стари Плзенец 

(Чешка),  

20. Градска кућа у Кишињеву 

(Молдавија),  

21. Општина Балчик 

(Бугарска),  

22. Министарство 

регионалног развоја и јавне 

управе (Румунија) 

10.  

Еразмус + Спорт 

Improving Conditions 

and Promotion of 

Rowing -  

ICPR 

(Унапређење услова и 

промоције веслања) 

Промовисање учешћа 

младих у 

традиционалним 

спортовима, са фокусом 

на веслање. Побољшање 

квалитета веслања у 

партнерским земљама и 

повећање учешћа циљних 

група, путем промоције, 

заједничких догађаја и 

интензивнијег рада 

тренера у региону. 

Водећи партнер: 
1. Веслачки клуб "Данубиус 

1885" (Србија),  

Пројектни партнери: 
2. Mohácsi Torna Egylet 1888 

(Мађарска),  

3. Фонд “Европски послови 

АПВ (Србија),  

 4. Веслачки клуб Палић 

(Србија), 

 5. Веслачки савез Загреб 

(Хрватска) 

 

71,600.00 евра 

11. 

Дунавски 

транснационални 

програм-Tрећи позив 

STRENGTHening the 

visibility of industrial 

heritage in the Danube 

REGIOn - 

REGIOSTRENGTH 

(Јачање видљивости 

индустријског наслеђа 

у Подунавском 

региону) 

Подстицање одрживог 

коришћења природног и 

културног наслеђа и 

ресурса. 

Водећи партнер:  

1. Business Support Centre 

Kranj, ltd - Regional 

development agency of 

Gorenjska (Словенија) 

Пројектни партнери:  

2. Zasavje Regional 

Development Agency 

(Словенија)  

3. Tourist Authority of 

Koprivnica (Хрватска)  

4. City of Labin (Хрватска) 

 5. National Tourism Cluster 

“Bulgarian Guide” (Бугарска) 

 6. Komárom-Esztergom 

County Spatial Development 

Ltd. (Мађарска)  

7. FH JOANNEUM Gesellschaft 

mbH (Аустрија) 

 

 

 

 

1.412.710,10 евра 
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8. European Affairs Fund – AP 

Vojvodina (Србија)  

9. College of Management and 

Business Communication 

Sremski Karlovci (Србија)  

10. Regional Development 

Association in Bosnia and 

Hercegovina (БиХ)  

11. Business Consulting 

Institute (Молдавија)  

12. Bukovinian Center for 

Development and 

Reconstruction (Украјина) 

Придружени партнери:  

1. University of Primorska 

(Словенија) 

2. The Coal Mining Museum of 

Slovenia (Словенија)  

3. Department of Culture and 

Tourism of Odessa City Council 

(Украјина) 

4. Odessa City Council 

(Украјина) 

5. Association for the 

Advancement of the 

Steirisches Vulkanland 

(Аустрија)  

6. Federal Ministry of 

Environment and Tourism 

(БиХ) 

7. Duna-Gerecse Tourism 

Public Benefit Nonprofit Ltd. 

(Мађарска) 

12. 

Еразмус+ Стратешка 

партнерства 

Rar@Educando-

Information begins from 

the school-Fragility-Rare 

Diseases-Cyberbullying-

Health Care Emergency 

Rar@Educando-

информисање почиње 

у школи –крхкост-

ретке болести-

вршњачко насиље-

хитна здравствена 

заштита 

Побољшање нивоа 

информисања и свести о 

ретким болестима у 

школама, кроз 

иновациону платформу. 

 
Водећи партнер: 

1. p63 Sindrome E.E.C 

International Net Work World 

Communication Onlus 

(Италија),  

Пројектни партнери:  

2. Social Cooperative 

Enterprise of Cyclades ( 

Грчка),  

3. Uniamo federazione italiana 

malattie rare (Италија),  

291,840.00 евра 
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4. Federacion Espanola de 

Enfermedades Raras 

(Шпанија)  

5. Razvojno izobrazevalni 

Center Novomesto 

(Словенија),  

6. Фонд „Европски послови” 

Аутономне покрајине 

Војводине, 

(Србија),  

7. Double Helix Resources LTD 

(Уједињено Kраљевство) 

 

13. 

Програм Креативна 

Европа 

Антена Култура Деска 

Креативна Европа 

Србије 2020 

 

Промоција програма 

Креативна Европа, 

његових стратешких 

приоритета: међународне 

сарадње, ширења 

аудиторијума, 

мобилности, креативних 

индустрија, нових бизнис 

модела и предузетништва 

у области културе. 

Подршка локалним 

институцијама и 

организацијама у 

припремању пројектних 

апликација, планирању, 

администрацији и 

имплементацији 

пројеката, као и у 

остваривању веће 

видљивости пројеката. 

Водећи партнер 

1. Министарство културе и 

информисања Републике 

Србије, 

Пројектни партнери: 

2. Фонд „Европски послови” 

Аутономне покрајине 

Војводине, (Србија), 

3. Филмски центар Србије 

(Србија) 

 

 

 

 

151.601,25 евра 

 

 

14. 

Европа за грађане и 

грађанке 

Alternative green areas 

for rural Europe- AGARE 

(Алтернативне зелене 

површине за руралну 

Европу)  

Унапређење руралне 

пољопривреде и јачање 

учешћа људи из руралних 

области у обликовању 

руралне политике у ЕУ. 

Водећи партнер:  

1. European Laboratory on 

Training, Education and 

Citizenship / Eu.Lab.TEC 

(Италија),  

Пројектни партнери:  

2. LAG ZS (Хрватска), 

3. Институт перспективе 

(Бугарска), 

4. FACC (Шпанија), 

5. HochVier - Society for 

Political and Intercultural 

Education e. V. (Немачка), 

6. Muraba (Мађарска), 

150.000,00 евра 
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7. SERDA (Босна и 

Херцеговина), 

8. Завод ПИП - Pravni in 

informacijski center Maribor 

(Словенија), 

9. Фонд „Европски послови” 

Аутономне покрајине 

Војводине, (Србија) 

15. 

Европа за грађане и 

грађанке 

Challenge Europe: 

Citizens against  

Euroscepticism- CITIZEU 

(Изазов за Европу: 

Грађани против 

европскептицизма) 

Јачање  осећаја 

припадности у контексту 

грађана Европске уније и 

борбе против 

евроскептицизма. 

Водећи партнер:  

1. European Laboratory on 

Training, Education and 

Citizenship / Eu.Lab.TEC,  

Пројектни партнери:   

1 Фонд „Европски послови” 

Аутономне покрајине 

Војводине, (Србија) 

2. Seminario Permanente di 

Studi Internazionali (Италија),  

3. Društvo  za razvijanje 

prostovoljega dela 

(Словенија), 4. E-seniors: 

Initiation des seniores aux ntic 

association (Француска),  

5. Fеderacion de municiopios 

de Madrid (Шпанија),  

6. Kistarcsai Kulturalis 

Egyesulet (Мађарска),  

7. Municipio de Lousada 

(Португалија),  

8.Lokalna akcijaska grupa 

Zagorje (Хрватска), 

9.  Institute Perspectives 

(Бугарска), 

10. Општина Алба Јулија 

(Румунија),  

11. Preeili Conty Council 

(Летонија),  

12. Sdruzeni splav (Чешка), 

13. VSI inovaciju biuras 

(Литванија),  

14.Bruxelles Europe asbl 

(Белгија) 

150.000,00 евра 

16. 

Европа за грађане и 

грађанке 

Solidarity call to action 

network- SCAN 

(Мрежа за позив на 

акцију солидарности) 

Повећано разумевање 

вредности ЕУ у погледу 

културне разноликости и 

толеранције, поштовања 

културних, историјских и 

језичких различитости и 

Водећи партнер:  
1. Oпштина Зрењанин 

(Србија), 
Пројектни партнери: 

2.  Municipality of 
Dagda, (Летонија),  

148,680.00 
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 умрежавања. Уклањање 

дубоко укорењених 

националних и културних 

стереотипа и предрасуда 

кроз интеркултурални 

дијалог и промоцију 

транснационалног 

повезивања младих 

студената. Јачање 

европског културног 

идентитета и културне 

политике ЕУ. 

3. LAG “Grab river valley” 
Lask, (Пољска),  

4. Фонд „Европски послови“ 
АПВ, Србија 

5.  The Federation of 
Municipalities of 

Madrid (Шпанија),  
6. CSO Institute Perspective, 

Svishtov, (Бугарска),  
7. Regional Information 

Center, Slovenska 
Bistrica, (Словенија),  

8. Association EVO Kavadarci, 
Kavadarci, (Северна 

Македонија),  
9. Bruxelles Europe ASBL, 

Bruxelles, (Белгија),  
10. European Laboratory on 

Training, Education and 
Citizenship (EuLabTEC), Aprilia 

(Италија),  
11. ALDA - European 

Association for 
Local Democracy (Француска)  

 УКУПНА ВРЕДНОСТ:   11,083,185.64 евра 
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1.2. Пројекти у имплементацији  

 
Током 2020. године Фонд је имплементирао 13 пројеката укупне вредности 19,391.923,14 евра. 
У наредној табели дат је приказ пројеката Фонда који су током 2020. године били у 
имплементацији.  
 

Ред. 

Бр. 
Назив пројекта Општи циљ Партнери Буџет пројекта 

1. 

Програм Креативна 

Европа 

Антена Култура Деска 

Креативна Европа Србије 

2020 

 

Промоција програма 

Креативна Европа и 

његових стратешких 

приоритета: 

међународна сарадња, 

ширење аудиторијума, 

мобилност, креативне 

индустрије, нови бизнис 

модели и 

предузетништво у 

области културе. 

Подршка локалним 

институцијама и 

организацијама у 

припремању пројектних 

апликација, планирању, 

администрацији и 

имплементацији 

пројеката, као и у 

остваривању веће 

видљивости пројеката. 

Водећи партнер 

1.Министарство културе и 

информисања, Републике 

Србије (Србија) 

Пројектни партнери: 

2.Фонд „Европски 

послови” Аутономне 

покрајине Војводине 

(Србија) 

3. Филмски центар Србије 

(Србија) 

 

 

151.601,25 евра 

 

2. 

Интерег ИПА програм 

прекограничне сарадње 

Мађарска-Србија – 

Стратешки позив за 

подношење предлога 

пројеката 

The complex water 

management 

development of the area 

of the Baja-Bezdan Canal - 

BABECA 

(Комплексно уређење 

водопривреде подручја 

канала Баја–Бездан) 

Смањење опасности од 

поплава и 

потенцијалних поплава 

на територији 

обухваћеној пројектом, 

обнављењем хидро-

система (преводнице) 

канала Баја-Бездан; 

Побољшање 

неопходних услова за 

друге пословне 

активности, нпр. 

туризам или 

бродоградилиште, и 

унапређење система 

прекограничног 

Водећи партнер: 

1. Дирекција за 

водопривреду Доњег 

Подунавља Баја 

(Мађарска) 

Пројектни партнери: 

2. ЈВП “Воде Војводине”, 

Нови Сад (Србија) 

3. Фонд „Европски 

послови” Аутономне 

покрајине Војводине 

(Србија). 

8.699.537,91 евра 
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управљања водама и 

спречавања ризика. 

 

3. 

Интерег ИПА програм 

прекограничне сарадње 

Мађарска-Србија 2014-

2020 

Други позив за 

подношење предлога 

пројеката 

Ecofriendly water 

management against 

extreme weather 

conditions in the cross-

border area – ECOWAM 

(Еколошко управљање 

водама против 

екстремних временских 

услова у пограничној 

области) 

Управљање водама у 

равничарским 

пределима, 

измуљивање дела реке 

Јегричке и главног 

канала Курца и 

хидорбиолошка и 

хемијска испитивања 

квалитета воде и муља. 

Водећи партнер: 

1. Дирекција за 

водопривреду за 

подручје Доња Тиса 

(Мађарска), 

Пројектни партнери: 

2. ЈВП Воде Војводине 

(Србија) 

3. Фонд „Европски 

послови“ АПВ (Србија) 

 

1.758.447,43 евра 

4. 

ИПА Програм 

прекограничне сарадње 

Хрватска-Србија 2014-

2020 – Први позив за 

подношење предлога 

пројеката Хрватска – 

Србија 2014-2020 

EXploitation of Different 

Energy sources for GREen 

Energy production – 

X DEGREE 

(Експлоатација 

различитих извора у 

производњи „зелене“ 

енергије) 

Подизање енергетске 

ефикасности у 

комуналним 

предузећима из области 

водоснабдевања и 

прикупљања и третмана 

отпадних вода 

максималном 

употребом обновљивих 

извора енергије. 

Водећи Партнер:  

1. Универзитет у Новом 

Саду (Србија) 

 

Партнери: 

2. Јавно комунално 

предузеће “Водоканал” 

Сомбор (Србија) 

3. Фонд “Европски 

послови” АП Војводине 

4. Винковачки водовод и 

канализација д.о.о. 

(Хрватска) 

5. Пољопривредни 

институт Осијек  

(Хрватска). 

1.696.336,09 евра 

 

5. 

Интерег V -Б Јадранско-

јонски транснационални 

програм 2014-2020 – 

Други позив за 

подношење пројеката/ 

јун 2018 

Strengthen 

entrepreneurial skills of 

Cultural and Creative 

Industries for the 

valorization of cultural 

heritage and the 

Јачање предузетничких 

вештина културних и 

стваралачких 

активности за 

унапређење културне 

баштине и развој 

одрживих туристичких 

модела у Јадранско-

јонском региону. 

 

Водећи партнер  

1. Научно-технолошки 

парк Технополис 

(Италија) 

Пројектни партнери: 

2. Рурална развојна 

агенција Задарске 

жупанија (Хрватска) 

 3. Фриули иновациони 

истраживачки центар за 

трансфер технологије 

(Италија)  

1,797,623.23 евра 
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development of 

sustainable tourism 

models in the Adriatic-

Ionian regions-

CCI4TOURISM 

(Јачање предузетничких 

вештина културне и 

креативне индустрије у 

циљу валоризације 

културног наслеђа и 

развоја модела 

одрживог туризма у 

Јадранско-јонском 

региону) 

4. Пословни и културни 

развојни центар (Грчка)  

5. Регионална развојна 

агенција Зелени крас 

(Словенија)  

6. Развојна агенција Сора 

(Словенија)  

7. Фонд "Европски 

послови" АПВ (Србија)  

8. Градска развојна 

агенција Бања Лука (БиХ)  

9. Ири центар (Хрватска) 

6. 

Интерег Мађарска-

Србија 2014-2020, Трећи 

позив 

Млади и наслеђе- 

традиција и будућност у 

пограничном подручју-

HERINFUTUR 

Подизање свести о 

важности културне 

баштине као јавног 

добра међу младима у 

прекограничном 

региону кроз 

иновативну употребу 

медија. 

 

Водећи партнер: 

1. Покрајински 

секретаријат за културу, 

јавно информисање и 

односе с верским 

заједницама, Нови Сад, 

Србија 

Пројектни партнери: 

2. Самоуправа жупаније 

Чонград-Чанад, Сегедин, 

Мађарска  

3. Фонд „Европски 

послови” АП Војводине, 

Нови Сад, Србија 

130,156.14 eвра 

7. 

Интерег ИПА програм 

прекограничне сарадње 

Мађарска-Србија 2014-

2020 

Други позив за 

подношење предлога 

пројеката 

Kistelek – Magyarkanizsa 

complementary touristic 

development based on 

natural resources as 

interconnected diverse 

elements of the regional 

touristic system – OASIS 

(Киштелек-Кањижа 

допунски туристички 

развој који се заснива на 

природним ресурсима 

као међусобно 

Развијање адекватне 

туристичке понуде и 

модернизација 

постојећих објеката на 

туристичкој рути 

Киштелек-

Кањижа  укључивањем 

локалних и регионалних 

власти, локалне 

заједнице и ученика 

средњих школа кроз 

организацију кампова за 

младе из 

прекограничног 

продручја. 

Водећи партнер:  

1. Покрајински 

секретаријат за 

образовање, прописе, 

управу и националне 

мањине – националне 

заједнице (Србија) 

Пројектни партнери:  

2. Општина Киштелек 

(Мађарска) 

3. Општина Кањижа 

(Србија) 

4. Фонд „Европски 

послови“ АПВ (Србија). 

 

 

588.017,84 евра 
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повезаним различитим 

елементима регионалног 

туристичког система) 

8. 

Интерег ИПА програм 

прекограничне сарадње 

Мађарска-Србија 2014-

2020 

Други позив за 

подношење предлога 

пројеката 

Support sport and physical 

activity of girls – 

ActiveGirls 

(Подршка спортским и 

физичким активности 

девојчица) 

Подршка сарадњи у 

области спорта у циљу 

развоја заједничког 

приступа, који се бави 

питањем ниског нивоа 

физичке активности 

међу девојчицама 

основношколског 

узраста (старосне доби 

7-15 година), у 

прекограничном 

региону и 

обезбеђивање 

позитивног односа 

према спорту као 

кључном фактору за 

вођење здравог начина 

живота. 

Водећи партнер:  

1. Покрајински 

секретаријат за спорт и 

омладину (Србија) 

Пројектни партнери:  

2. Општина Сентеш 

(Мађарска) 

3. Тиса Сквош клуб, 

Сегедин (Мађарска) 

4. Фонд „Европски 

послови“ АПВ (Србија). 

210.865,04 евра 

9. 

Интерег ИПА програм 

прекограничне сарадње 

Мађарска-Србија 2014-

2020 

Други позив за 

подношење предлога 

пројеката 

Competitive sustainability 

of agricultural SME 

through the developement 

of new product with 

added value based on 

alternative plant species – 

CORNUCOPIA 

(Kонкурентна одрживост 

пољопривредних 

предузећа кроз развој 

нових производа са 

додатом вредношћу на 

бази алтернативних 

биљних врста) 

Подстицање 

заједничког 

истраживања у циљу 

унапређења капацитета 

за запошљавање и 

развоја малих и 

средњих предузећа 

пољопривредне и 

прехрамбене 

индустрије у 

прекограничној области 

путем примене нових 

технологија, развијања 

нових производа и 

одрживе употребе 

природних ресурса и 

алтернативних биљних 

врста. 

Водећи партнер: 

1. Национални центар за 

истраживања и иновације 

у пољопривреди,  

Мађарска 

Пројектни партнери: 

2. Лавина (Мађарска) 

3. Пољопривредни 

факултет Нови Сад 

(Србија) 

4. Фонд „Европски 

послови“ АПВ (Србија) 

 5.  Удружење 

Баштована Сента (Србија). 

6. Габонакутато, 

Мађарска 

 

 

352.798,58 евра 

10. 

Интерег V -Б Јадранско-

јонски транснационални 

програм 2014-2020 – 

Први позив за 

Подршка развоју лучких 

области у иновационе 

центре и креирање 

мреже иновационих 

центара који су 

Водећи партнер 

1.    Национални 

истраживачки савет 

института за грађевинску 

технологију, Италија 

1.436.405,20 евра 
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подношење предлога 

пројеката/ март 2016 

Ports as driving Wheels of 

Entrepreneurial Realm – 

PoWER 

(Луке као покретачки 

механизам 

предузетништва) 

посвећени заједничкој 

сарадњи и развоју. 

Пројектни партнери: 

2. Национална 

конфедерација занатлија 

и малих и средњих 

предузећа - Асоцијација 

провинције Равена, 

Италија 

3. Ријечка развојна 

агенција Порин д.о.о. 

(Хрватска) 

4. Центар за економски, 

технолошки и околински 

развој Сарајево (Босна и 

Херцеговина) 

5. Фонд „Европски 

послови“ АП Војводине, 

Србија 

6. Институт за сарадњу и 

развој, Албанија 

7. Грчки центар за 

истраживање и 

технологију, Грчка 

8. Комора Теспротиа, 

Грчка 

9.   Институт за сарадњу и 

развој, Албанија 

11. 

ИПА Програм 

прекограничне сарадње 

Србија-Босна и 

Херцеговина 

Social integration through 

parasport –PARAINSPIRED 

(Социјална интеграција 

кроз параспортове) 

Подршка социјалној 

интеграцији 

подстицањем одрживих 

спортских размена у 

циљу повећања учешћа 

особа са физичким 

инвалидитетом у спорту 

у пограничном региону. 

Водећи партнер: 

1. Покрајински 

секретаријат за спорт и 

омладину (Србија) 

Пројектни партнери: 

2. Олимпијски комитет 

Босне и Херцеговине 

(БиХ) 

3.Фонд „Европски 

послови“ АП Војводине 

(Србија) 

4. Општина Инђија 

(Србија). 

263.914,43 евра 

12. 

Европа за грађане и 

грађанке 

European elections and 

democracy in the digital 

age – DIGITAL 

(Европски избори и 

демократија у 

дигиталном добу) 

Подршка европским 

локалним и 

регионалним властима 

да обезбеди алате за 

подстицај грађанског 

учешћа у ери дигиталне 

културе. 

Водећи партнер: 

1. Федерација општина 

Мадрида (Шпанија) 

Пројектни партнери: 

2. Фонд „Европски 

послови” Аутономне 

покрајине Војводине 

(Србија) 

148.680,00 евра 
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3. Удружење за развој 

добровољног рада 

(Словенија) 

4. Општина Пене  

(Италија)  

5. Општина Трудовец 

(Бугарска) 

6. Општина Лудбрег 

(Хрватска) 

7. Жупанија Албе 

(Румунија) 

8. Нова европска 

организација ЕВО-ОЕВ 

(Македонија) 

9. Кујавско-Поморски 

Регион (Пољска) 

10. Лодски регион 

(Пољска) 

11. Универзитет Упсала 

(Шведска) 

12. Скупштина европских 

регија (Белгија) 

13. Општина Дагдас 

(Летонија) 

 

13. 

Дунавски 

транснационални 

програм-Tрећи позив за 

подношење пројеката: 

Archaeological Park in 

urban areas as a tool for 

Local Sustainable 

Development-

ARCHEODANUBE 

(Археолошки парк у 

урбаним срединама као 

алат за локално одрживи 

развој) 

Побољшање и 

интензивнија сарадња 

интердисциплинарних 

заинтересованих страна 

у Дунавском региону у 

циљу очувања, подршке 

и валоризације 

културног наслеђе кроз 

археолошке паркове као 

производе за повећање 

археотуризма. 

1. Водећи партнер: 

Општина Птуј (Словенија),  

Пројектни партнери: 

2. Институт за заштиту 

културног наслеђа 

Словеније, Словенија                                        

3. Прво мађарско 

удружење одговорно за 

иновације, Мађарска                                       

4. Западно панонски 

регионални и економски 

развој, јавна непрофитна 

организација, Мађарска 

5. Огранак Румунске 

академије у Клужу, 

Институт за археологију и 

историју уметности, 

Румунија 

6. Национални музеј 

уједињења Алба Јулија, 

Румунија 

7. Град Водњан – 

Дињано, Хрватска 

2,157,540.00 евра 
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8. Удружење култура и 

рад, Немачка 

9. Бугарско удружење за 

трансфер технологије и 

иновације, Бугарска 

10. Регионална развојна 

агенција Плзењ региона, 

Чешка 

11. Оикоплус КГ, Аустрија 

12. Удружење урбана 

лабораторија Кишињев, 

Молдавија 

13. Општина Центар 

Сарајево, БиХ 

14. Музеј Срема, Србија 

15. Регионални 

историјски музеј Рус, 

Бугарска  

Придружени партнери: 

16.  Општина Алба Јулија, 

Румунија  

17. Музеј града Саварије 

са жупанијским властима, 

Мађарска  

18. Фонд „Европски 

послови“ АП Војводине, 

Србија  

19. Град Стари Плзенец, 

Чешка  

20. Градска кућа у 

Кишињеву, Молдавија  

21. Општина Балчик, 

Бугарска  

22. Министарство 

регионалног развоја и 

јавне управе, Румунија 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ:   19,391.923,14 евра 
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2. Антена Култура Деска Креативна Европа Србија  
 
 
Споразум о формирању Антене Културе Деска Креативне Европе Србије, којим су створени 
услови за имплементирање потпрограма Култура, потписан je 14. новембра 2014. године између 
Министарства културе и информисања и Фонда „Европски послови“ АП Војводине. На основу 
овог документа, Фонд реализује имплементацију поменутог програма на територији АП 
Војводине, пре свега путем подршке и асистенције свим апликантима из сфере културе, као и 
институцијама и појединцима који ће учествовати на конкурсима финансираним из европских 
фондова. 

Антена Култура Деска Креативна Европа Србија почела је са радом у јануару месецу 2015. године 
при Фонду, чиме су се створили услови за подршку имплементацији програма „Креативна 
Европа“ на територији Покрајине. Мисија Антене је да се брине о специфичним потребама АП 
Војводине, да учествује у јачању програмско-организационих капацитета установа и 
организација у култури које делују на нивоу АП Војводине, очувању културног диверзитета, 
развоју интеркултуралног дијалога и интернационализацијe.  

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

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

- Конференције из области културне политике и културног менаџмента; 
- Подстицање потенцијалних апликаната из Републике Србије; 
- Промоције програма Креативна Европа и других европских програма; 
- Реализације различитих врста пројеката који се тичу развијања публике, развоја 

каријера, савремених пословних и програмских модела, као и других приоритета 
програма Креативна Европа; 

- Обуке у установама културе, у форми директног рада са запосленима (In house обуке); 
- Представљање успешних пројеката из Србије, региона и Европе; 
- Осмишљавање и реализација развојних пројеката у циљу унапређења домаћег културног 

система и међународне сарадње (иницирање, реализација и прикупљање постојећих 
истраживања и статистика у култури); 

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

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

У 2020. години у оквиру Антене Културе Деска Креативна Европа Србије реализоване су следеће 
активности:  
1.  две обуке 
2. три инфо-дана 
 

2.1 Обуке и семинари  

Антена Култура Деска Креативна Европа Србија организовала је прву обуку  под називом 
„Припрема пројеката у оквиру програма Креативна Европа“  која је одржана  2. и 3. 
марта 2020. године у Центру за привредно технолошки развој на Андревљу. 
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Програм обуке био је намењен представницима установа и организација са територије 
АП Војводине које припремају документацију за пријаву на конкурс програма Креативна 
Европа за подршку пројектима културне сарадње на Западном Балкану, али и свим 
заинтересованим професионалцима у култури који желе да се информишу и обуче за 
конкурисање. 

Теме које су биле обухваћене обуком су: Мисија програма Креативна Европа и 
пропозиције конкурса за подршку пројектима културне сарадње на Западном Балкану; 
Финансијско планирање и управљање пројектима; Бодовање и евалуација; Конкурсна 
процедура и савети. 

Циљ обуке био је подизање квалитета и припрема пројеката за конкурисање у оквиру 
програма Креативна Европа, подизање прогамско-организационих капацитета установа 
и организација из Србије, као и допринос деметрополизацији у пољу културе. Поред 
тога, обука је организована ради поспешивања комуникације, сарадње и размене 
искустава представника установа и организација у култури из градова и општина Србије. 

Другу обуку, Антена Култура Деска Креативна Европа Србија је организовала под 
називом „Имплементација пројеката у оквиру програма Креативна Европа“ у циљу 
успешне реализације пројеката који су подржани на конкурсу „Јачање културне сарадње 
и конкурентности културних и креативних индустрија Западног Балкана“. Обука је била 
намењена организацијама које по први пут имплементирају европске пројекте. 

Програм обуке био је усмерен на давање одговора на најважнија питања 
имплементације пројеката и обухватио је: 

– практичне савете о имплементацији европских пројеката у култури и финансијско 
планирање и управљање акционим планом пројекта. (презентације су имале за 
циљ да упознају учеснике обуке са основним правилима административно-
финансијског спровођења ЕУ пројеката, али и специфичним искуствима на 
пројекту која се тичу домаћег законодавства и која могу бити примењена у 
реализацији нових пројеката како би се предупредили могући изазови); 

– успешну сарадњу са партнерима. Презентацијом су учесници упознати с 
најважнијим смерницама за вођење успешне сарадње с партнерским 
организацијама, с обавезама и правима партнера на пројекту, али и саветима за 
ширење круга утицаја кроз успостављање неформалних партнерстава током 
реализације пројекта; 

– комуникацију и дисеминацију резултата пројекта. Учесници су упознати са 
могућностима развоја успешне стратегије комуникације и дисеминације 
резултата пројеката, што подразумева прецизно дефинисање група 
заинтересованих страна, јасно постављање циљева стратегије и акционог плана 
(избор канала комуникације и начина комуницирања); 

 

2.2. Инфо-дани Антене Култура Деска Креативна Европа Србија 

 

Током целе године Антена Креативна Европа Србија асистира установама и 
организацијама које желе да конкуришу у оквиру отворених позива програма Креативна 
Европа. 
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У циљу бољег информисања свих заинтересованих професионалаца у култури, Антена 
Култура Деска Креативна Европа Србија организовала је три инфо-дана о конкурсима 
под називом „Припрема пројеката у оквиру програма Креативна Европа за подршку 
пројектима културне сарадње на Западном Балкану“. 

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

Инфо-дани су одржани у следећим градовима: 

09.03.2020 – Суботица (Градски музеј Суботица), 

09.03.2020 - Кањижa (Oбразовно-културнa установa „CNESA“), 

10.03.2020 - Нови Сад (Галерија Матице српске). 
 

У оквиру инфо-дана говорило се о приоритетима и циљевима програма Креативна 
Европа, конкурсној процедури, осмишљавању идеја и концепту пројеката, као и о 
специфичним пројектним искуствима. 

  



Извештај о  пословању Фонда „Европски послови“ АП Војводине за 2020. годину 
 

25 
 

3. Едукативне активности  
 

Будући да се Србија налази у процесу евроинтеграција појављују се и изазови које треба да 

превазиђу не само државни, регионални и локални органи и институције већ и представници 

организација цивилног друштва, образовних и научних институција, институција културе и 

медија, али и представници институција које се баве питањима социјалне заштите и едукативних 

програма на тему припрема европских пројеката и система финансирања истих. У циљу 

подизања институционалних капацитета АП Војводине и капацитета свих субјеката 

заинтересованих за пројектно финансирање кроз ЕУ фондове, Фонд је од почетка 2019. 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: 
 
 

3.1  „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове” - Специјалистички програм 
3.2 „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ - обука; 
3.3 Предавање под називом „Историја и настанак Европске уније“ ученицима 

основних школа у оквиру манифестације „Европско село“  
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3.1 „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове” - Специјалистички 

програм 

 
- Реализацијa Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ 

фондове“  
 

Узимајући у обзир да се сваке године значајна ЕУ средства одобравају за спровођење пројеката 
на националном, регионалном и локалном нивоу широм Европске уније и држава које се налазе 
у претприступном процесу, а сходно Акционом плану за реализацију приоритета Програма 
развоја АП Војводине 2014-2020. године, Фонд „Европски послови“ АП Војводине, у сарадњи са 
Универзитетом Едуконс у Сремској Каменици реализовао је 7. циклус Специјалистичког 
програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ (у даљем тексту: Програм) и 
31.12.2019. године објавио конкурс за 7. генерацију полазника Специјалистичког програма, који 
је у План уврштен у оквиру Приоритета IV (Развој институционалне инфраструктуре), у мери 4.1 
(Развој институционалног оквира у циљу смањења регионалних разлика) под називом 
„Академија за европске послове и фондове“. Kомплетан Програм финансиран je средствима 
Аутономне покрајине Војводине. 

Главне предности Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ 
фондове“ огледају се у следећем: 

a) Обједињено и системско унапређење институционалних капацитета у АП Војводини; 
b) Стратешко фокусирање на обуке на основу приоритета покрајинске администрације, а у 

складу са потребама покрајине и локалних самоуправа; 
c) Ефикасно и директно преношење најновијих информација по питању  коришћења ЕУ 

фондова; 
d) Ефикаснији начин за одржавање обука у земљи и иностранству код регионалних 

партнера. 
Програм омогућава учесницима упознавање са ЕУ процесима и регионалним политикама, као и 
са значајем и могућностима приступања европским фондовима, ради одговарајуће стручне 
анализе проблема регионалног развоја у контексту ЕУ интеграција, а у циљу доношења 
релевантних одлука и закључака приликом управљања пројектима и креирања програмских и 
пројектних докумената у процесу приступања Европској унији. Учесници Програма су запослени 
у јединицама локалне самоуправе, покрајинској администрацији, развојним агенцијама, јавним 
и јавно-комуналним предузећима, образовним институцијама, институцијама културе, 
организацијама цивилног друштва, факултетима, институтима и истраживачким установама, 
другим институцијама које могу користити средства из европских фондова. 
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- 7. циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ 
фондове“ 
 

Фонд „Европски послови“ АП Војводине је, у циљу одабира полазника, дана 27. децембра 2019. 
године, објавио Конкурс за 7. генерацију полазника за пријаву на Специјалистички програм 
„Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“, који је био отворен до 31. јануара 2020. 
године, али због великог интересовања конкурс је продужен до 05. фебруара 2020. године. 
Koнкурс је објављен на информативним порталима Фонда „Европски послови“ АП Војводине, 
Покрајинске владе, Универзитета Едуконс и Дневника. 
Прилику да похађају Програм су имала 65 лица. 7. циклус Специјалистичког програма 
„Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ почео је 21. фебруара 2020.  године у 
просторијама Универзитета Едуконс. 
 
Програм je обухватао укупно 200 наставних часова, у оквиру 23 наставне дисциплине, 
организованих кроз 4 модула и то:  
 
МОДУЛ 1: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ПРОЦЕС ПРИДРУЖИВАЊА (30 
ЧАСОВА) 
 
Наставне дисциплине:  

1. Економски аспекти европских интеграција 
2. Процес доношења одлука и правни систем ЕУ 
3. Регионалне развојне политике и ЕУ 
4. Проширење ЕУ: Република Србија 
5. Родна равноправност у ЕУ 

 
МОДУЛ 2: УПРАВЉАЊЕ ЛОКАЛНИМ И РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈЕМ (50 ЧАСОВА) 
 
Наставне дисциплине:  

1. Стратешко и оперативно планирање и јавне политике 
2. Стратегија паметне специјализације региона и држава 
3. Територијални маркетинг 
4. Рурални развој 

 
МОДУЛ 3: ПРОГРАМИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (50 ЧАСОВА) 
 
Наставне дисциплине:  

1. ИНТЕРЕГ  ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија 
2. ИНТЕРЕГ  ИПА програм прекограничне сарадње Румунија-Србија 
3. ИНТЕРЕГ  ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија 
4. ИНТЕРЕГ  ИПА програм прекограничне сарадње Србија-БиХ 
5. ИПАРД – претприступни инструмент за рурални развој 
6. Транснационални програми (Дунавски, Јадранско-јонски) 
7. Креативна Европа, Европа за грађане и грађанке 
8. Програм Европске уније у области запошљавања и социјалних иновација 
9. Еразмус + 
10. Хоризонт 2020 и Козме 

 
 

МОДУЛ 4: УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА (70 ЧАСОВА) 
 
Наставне дисциплине:  
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1. Дефинисање пројектног предлога и учесника на пројекту 
2. Изградња логичког оквира пројекта 
3. Буџетирање пројекта 
4. Управљање процесом имплементације – 1. Део 
5. Управљање процесом имплементације – 2. Део 
6. Мониторинг, евалуација, ревизија 
7. Представљање пројеката 

 
 
Динамика реализације модула 7. циклуса Специјалистичког програма „Управљање регионалним 

развојем кроз ЕУ фондове“: 

 Први модул од 21.02.2020. до 29.02.2020. године 

 Други модул од 29.05.2020. до 13.06.2020.  године (у online формату) 

 Трећи модул од 13.06.2020. до 10.10.2020.  године 

 Четврти модул од 23.10.2020. до 18.12.2020. године 
 

Настава се одвијала петком и суботом. Након сваког предавања извршена је евиденција 
присуства полазника, као и евалуација предавача.  
Ради реализације програмских активности, формирана је информациона платформа, kоја је 
одржавана током реализације Програма, и на коју је био постављен сав едукативни материјал у 
електронској форми, за сваку наставну дисциплину обухваћену Програмом, са могућношћу 
интерактивне комуникације између Универзитета Едуконс, Фонда и полазника Програма. Ради 
приступа информационој платформи, лицима обухваћеним Програмом достављене су потребне 
шифре.  
 
У склопу 7. циклуса Програма, израђена је брошура у циљу промоције истог. Тираж брошуре је 
био 250 ком. 
 
Полазници су израдили шест предлога пројектних идеја са оквирним буџетом. 
 

- Предавања гостујућих страних предавача у оквиру 7. циклуса Специјалистичког 
програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ 

 
Предавање Живке Парк, Француска  

Живка Парк, први инострани гост предавач из Француског парламента, одржала је предавање 
преко Зум платформе. Теме које је презентовала полазницима биле су „Еколошка транзициона 
политика у Француској од 2017. године” и „Користи ЕУ фондова на француским локалним 
подручјима: случај Долине Оазе”. 

Током предавања, полазници су имали прилике да се ближе упознају са примерима успешно 
реализованих пројеката финансираних из ЕУ донација, а који су се спровели на подручју 
департмана Долине Оазе (Val-d'Oise) који припада Париском региону у северном делу 
Француске и обухвата 185 општина. Полазницима је, такође, веома корисно било да чују и на 
који начин Србија може боље да искористи ЕУ средства, на који начин становништво може да се 
мотивише како би брже и ефикасније конкурисало за ЕУ фондове, као и о изазовима у области 
животне средине. Полазници су након предавања постављали бројна питања на која је госпођа 
Парк одговарала. 

Предавање Јелене Видовић, Словенија 
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Јелена Видовић, пројектни менаџер у Регионалној развојној агенцији Горењска – чије је седиште 
у Крању, Република Словенија – представила је 03. октобра 2020. године преко Зум платформе 
полазницима пословање агенције као и успешно реализоване ЕУ пројекте. Пројекте које је други  
инострани гост предавач представила били су на тему културе, туризма, спорта, привреде, 
енергетске ефикасности, дигитализације, мобилности и др. Република Словенија, као чланица 
ЕУ, има много већи број доступних фондова и ЕУ програма у односу на све земље које су у 
претприступном процесу. Оно што је актулено и што се очекује у новој буџетској перспективи 
2021 – 2027  јесу између осталог, пројекти на тему дигитализација, паметних специјализација и 
мобилности. Предавање је било интерактивно, јер су полазници постављали бројна питања. 
Такође, полазници су изразили велико задовољство и захвалност предавачу на квалитетном 
предавању, корисним смерницама и саветима, као и одговорима на питања. 

Предавање Иве Купрешак, БиХ  
 
Ива Купрешак, председница Удружења за регионални развој БиХ, одржала је предавање преко 
Зум платформе као трећи инострани гост предавач на 7. циклусу Програма. 
Полазници су имали прилике да се упознају са радом и примерима из праксе Удружења које 
подржава позитивну економску трансформацију западног Балкана, са фокусом на Босну и 
Херцеговину, Хрватску и земље у окружењу преко пројеката финансираних из фондова ЕУ. 
Полазници су имали могућност да поставе питањa, учествују у дискусији и да на тај начин 
допринесу да предавање буде интерактивно. 
 

- Прва теренска посета у склопу 7. циклуса Специјалистичког програма „Управљање 
регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ 
 

Прва теренска посета одржана је у Суботици, 29. фебруара 2020. године. Полазници су имали 
прилику да се упознају са примерима добре праксе коришћења средстава из ЕУ фондова, путем 
обиласка пројекта који су успешно имплементирани на територији АП Војводине. Божидарка 
Голубовић, шеф Службе за локално економски развој, је полазницима пожелела добродошлицу 
у Градској кући. 
Госпођа Голубовић је представила неколико ЕУ пројеката на којима град Суботица учествује. 
Један од представљених пројеката је пројекат S.O.S. који се бави јединственом оставштином 
раздобља сецесије Осијека и Суботице. Главни циљ пројекта јесте да се пронађе заједничка 
културна баштина коју деле градови Осијек и Суботица и да се ревитализује наслеђе из периода 
сецесије. 
Полазници су посетили обновљену Синагогу у Суботици. Обнова Синагоге почела је у јануару 
2013. године, средствима Европске уније, кроз ИНТЕРЕГ ИПА Програм прекограничне сарадње 
Мађарска-Србија. Пројекат „Драгуљи на прекретници векова – путовање у чудесни свет 
сецесије” - DIAMOND обухватио је, поред обнове две фасаде Синагоге и делимичну обнову 
Грофове палате у Сегедину. Укупна вредност пројекта била је 344.787 евра. Европска унија 
финансирала је обнову Синагоге са 100.000 евра,  док је уређење унутрашњости финансирала 
Влада Мађарске са 1.6 милиона евра. Град Суботица, Покрајинска и Републичка влада 
финансирали су спољашње делове фасаде. 
Суботичка синагога је иначе друга по величини у Европи. Планирано је да обновљена Синагога 
буде место одржавања културних догађаја. Посећиваће је туристи и Јеврејска општина ће 
организовати сусрете поводом празника и молитви, а имаће сталну изложбену поставку. Њоме 
ће управљати град, Јеврејска општина и Национални савет Мађара. 
 

- Друга теренска посета у склопу 7. циклуса Специјалистичког програма „Управљање 
регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ 
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Због неповољне епидемиолошке ситуације, друга теренска посета се организовала путем Зум 
платформе. Миленко Малешев, шеф КЛЕР-а у Новом Саду, представио је успешно реализован и 
награђиван ЕУ пројекат под називом „Липов мед за одрживи развој Дунавског микрорегиона“.  
Пројекат је освојио награду у Братислави за најбољу идеју у области промоције предузетништва 
(Европска награда за промоцију предузетништва ЕЕПА). Господин Малешев детаљно је 
представио пројектне партнере, идеју пројекта, као и активности које су се реализовале у 
пројекту. Фрушкогорски липов мед је јединствен производ не само у нашој земљи, већ и у свету, 
а као доказ за то су бројна истраживања, елаборати и докази о јединствености овог меда. 
Фрушкогорски липов мед је једини у нашој земљи који је сертификацију завршио до краја и 
добио маркицу која гарантује за садржај у тегли и купац је у потпуности заштићен. Кроз пројекат, 
један од партнера, Удружење пчелара „Јован Живановић“, је између осталог набавио и потребну 
опрему, како би могли да врше испитивања. Фрушкогорски липов мед са географским пореклом, 
по количини поленових зрнаца липе у нектару далеко превазилази све врсте липовог меда у 
Европи. Оно што је најтеже за остварити, овај пројекат је успео, а тo је да се докаже 
конкурентност. 

Други пример успешно реализованог пројекта представио је Бранислав Срдић, а то је пројекат 
„Danube Stream for Green Dream“ који је имао за циљ развијање еко туризма у Сремским 
Карловцима. Намера је била да се искористе многобројни природни ресурси Сремских 
Карловаца, како за групне туристичке посете, тако и за појединачне. Пројекатне активности 
спроводиле су се, између осталог, и у Еколошком центру „Радуловачки“ у Сремским Карловцима 
чији је оснивач Покрет горана Војводине – водећи партнер на пројекту. Центар се бави 
едукацијом грађана свих узраста, из различитих области, са посебним акцентом на теме заштите 
животне средине. Сачињен је од два објекта, старе зграде из 18. века реконструисане 2008. 
године и нове Одрживе зграде Еколошког центра „Радуловачки” изграђене 2012. године. 
Објекат има укупан капацитет од 47 кревета. Садржи две велике конференцијске сале са 
кухињама, терасу, пространо двориште, бину на отвореном и могућност изнамљивања 
бицикала, кануа и катамарана. Објекат је енергетски ефикасан, с обзиром да поседује соларне 
панеле и систем за коришћење геотермије и поштује принципе одрживог развоја и еко-туризма. 
Једна од активности из пројекта која је имплементирана у центру била је летња позорница и 
конференцијска сала. Пројекат је обухватио и обнову Планинарског дома „Стражилово''. 
Активности дома су едукативног, спортско-рекреативног и туристичког карактера. У последњој 
деценији објекат је угостио велики број ђака, студената, научних радника, спортиста, 
рекративаца и запослених на бројним семинарима, едукацијама, школама у природи, 
мотивационим и тим-билдинг викендима. 

 

- Стручна пракса у оквиру 7. циклуса Специјалистичког програма „Управљање 
регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ 

 
Због епидемиолошке ситуације, стручна пракса није реализована за полазнике 7. циклуса у 2020. 
години.  

- Свечанa доделa уверења у оквиру 7. циклуса Специјалистичког програма „Управљање 
регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ 

Због неповољне епидемиолошке ситуације није се стекао услов за свечану доделу уверења у 
оквиру 7. циклуса. Полазници који су успешно завршили Програм, уверења су преузели на 
Универзитету Едуконс уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера. 
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3.2 „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ - обука;  

 
У циљу подизања институционалних капацитета АП Војводине и свих субјеката заинтересованих 
за конкурисање за ЕУ средства кроз пројекте, Фонд реализује обуку под насловом „Могућности 
финансирања путем ЕУ фондова“ у области управљања пројектним циклусом и упознавања са 
свим елементима и процедурама неопходним за формулисање успешних предлога пројеката за 
конкурисање на ЕУ конкурсе. 
 
Главни циљ обука у организацији Фонда јесте да се представници институција оспособе за 
коришћење фондова Европске уније, да науче самостално да формулишу пројектне предлоге и 
стратешки их позиционирају у оквире дефинисаних приоритета, мера и финансијских 
ограничења. Током обука полазници развијају посебне вештине и ставове који су неопходни за 
преузимање активне улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном 
нивоу. Циљ Фонда је да се преко обука и тренинга утиче на правовремено идентификовање 
потенцијалних пројектних идеја и предлога, обавештеност о актуелним и планираним 
конкурсима, као и да се превазиђу све потешкоће приликом формулисања и подношења 
пројектних предлога.  
 
Обука се реализује коришћењем интерактивних метода учења које подразумевају активно 
учешће за време предавања, али и примену стеченог знања кроз практичне примере и задатке 
који се постављају пред полазнике. Време трајања обуке је 1-3 дана.  Уз постојеће обуке уживо, 
Фонд je током 2020. године реализовао и обуке у “online” формату. Током године отворена је 
могућност формирања едукативних садржаја по мери и захтевима самих заинтересованих 
организација и полазника. Тренинг програми су намењени пре свега запосленима у 
институцијама јавног сектора (јединице локалне самоуправе, покрајински секретаријати и 
њихови индиректни корисници, јавна и јавно-комунална предузећа итд.) који су препознали 
пројектно финансирање као своју шансу, али и другим заинтересованим организацијама са 
територије наше земље и АП Војводине које имају значајну улогу у процесу европских 
интеграција и приближавања нашег друштва Европској унији. 
 
Специфични циљеви обуке су:  
 

a) упознавање са начином управљања и основним карактеристикама расположивих 
фондова у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) Европске уније; 

b) представљање значаја претприступних фондова Европске уније; 
c) упознавање са концептима програма прекограничне сарадње и програма  
d) упознавање са основним принципима управљања пројектним циклусом; 
e) упознавање и практична примена приступа логичког оквира у развијању и формулисању 

пројектних идеја; 
f) упознавање и оспособљавање за коришћење алата који олакшавају припрему предлога 

пројеката; 
g) упознавање са садржајем апликационих формулара и других неопходних пројектних 

образаца, упознавање са критеријумима за евалуацију квалитета пројектних предлога; 
h) представљање примера успешних пројеката. 

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

а)   Програми прекограничне сарадње – Упознавање са ИПА програмима прекограничне 
сарадње који су на располагању институцијама са територије АП Војводине, упознавање 
са мерама и циљевима у оквиру програма, расположивим средствима, као и резултатима 
претходних позива.  
b)  Програми Европске уније – Упознавање са програмима Европске уније који су на 
располагању институцијама са територије АП Војводине, упознавање са мерама и 
циљевима у оквиру појединачних програма, расположивим средствима, као и 
резултатима претходних позива.  
c)  ПЦМ методологија – Упознавање са основним принципима управљања пројектним 
циклусом и фазама у оквиру пројектног циклуса. 
d)  Приступ логичког оквира – Упознавање са корацима у приступу логичког оквира, 
анализа заинтересованих страна (родни аспект), анализа проблема, анализа циљева, 
анализа стратегија. 
e)   Интерактивна радионица – Практичан рад у малим групама (4-6 полазника) где свака 
група за своју пројектну идеју врши анализу заинтересованих страна, анализу проблема, 
анализу циљева и анализу стратегија. 

 
MОДУЛ 2. Логичка матрица – Теме: 
 

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

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

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

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

e) Интерактивна радионица – Поступно попуњавање логичке матрице у малим радним 
групама од 4 до 6 полазника као део процеса развијања пројектне идеје сваке радне 
групе. 
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МОДУЛ 3. Буџетирање пројеката – Теме: 
 

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

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

c) Наративни део буџета – Стицање знања и вештина за успешно попуњавање 
наративног (описног) дела буџета, а у складу са финансијским делом буџета. 

d) Интерактивна радионица – Поступно попуњавање формулара буџета у малим 
радним групама у складу са пројектним идејама сваке групе. 

 
МОДУЛ 4. Апликациони формулар – Теме: 
 

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

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

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

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

 
МОДУЛ 5. Подношење предлога пројеката – Теме: 
 

a) Регистрација у ПАДОР бази – Упознавање са процедуром регистрације институција у 
ПАДОР бази која је предуслов за конкурисање на одређене позиве ЕУ. 

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

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

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

 
Табела 1. – Одржане обуке под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ у 
периоду јануар – децембар 2020. године 
 

ИНСТИТУЦИЈА АДРЕСА И МЕСТО 
ОДРЖАВАЊА ОБУКЕ 

ДАТУМ 
ОДРЖАВАЊА 
ОБУКЕ 

БРОЈ 
УЧЕСНИКА 

1.  Савез самосталних 
синдиката Новог Сада 

Булевар Михајла Пупина 
24, Нови Сад 

22-24.01.2020. 22 

2.  
Црвени крст Војводине Пионирска 8, Нови Сад 26-28.02.2020. 15 
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3.  
Савез самосталних 
синдиката Новог Сада 

Булевар Михајла Пупина 
24, Нови Сад 

04-06.03.2020. 19 

4.  

Културни центар Бачка 
Паланка 

Југословенске Армије 19, 
Бачка Паланка 

10-12.06.2020 18 

5.  

Фондација 2021 
Дворац Еђšег, Антона 
Чехова 4, Нови Сад 

17-19.06.2020. 13 

6.  ОШ „Душан Радовић“, 
Нови Сад 

Ченејска 61, Нови Сад 24-26.06.2020. 17 

7.  
Фондација 2021 

Дворац Еђшег, Антона 
Чехова 4, Нови Сад 

01-03.07.2020 17 

8.  
Савез самосталних 
синдиката Новог Сада 

Булевар Михајла Пупина 
24, Нови Сад 

01-03.07.2020. 13 

9.  
Економски факултет Привредна комора, 

Мастер центар 
26-28.08.2020. 9 

10.  
Факултет техничких наука, 
Универзитет у Новом Саду 

Трг Доситеја Обрадовића 
6, Нови Сад 

9-11.09.2020. 19 

11.  
Савез самосталних 
синдиката Новог Сада 

Булевар Михајла Пупина 
24, Нови Сад 

16-18.09.2020. 
13 

12.  
Фондација 2021 

Дворац Еђшег, Антона 
Чехова 5, Нови Сад 

23-25.09.2020. 14 

13.  
Економски факултет Привредна комора, 

Мастер центар 
07-09.10.2020 10 

14.  
Фондација 2021 

Дворац Еђшег, Антона 
Чехова 5, Нови Сад 

14-16.10.2020. 9 

15.  
Савез самосталних 
синдиката Новог Сада 

Булевар Михајла Пупина 
24, Нови Сад 

21-23.10.2020. 8 

16.  
Економски факултет Привредна комора, 

Мастер центар 
18-20.11.2020. 9 

17.  
Општина Бачка Топола 

Онлине обука преко Зоом 
апликације 

23-25.11.2020. 8 

18.  
Међународна 
организација Колпинг 

Онлине обука преко Зоом 
апликације 

02-04.12.2020. 15 
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Обзиром да је главни циљ обука да учесници овладају вештинама формулисања пројектних 

предлога у складу са финансијским ограничењима, приоритетима и мерама, зависно од  датих 

позива и конкурса, значајно је истаћи да је у оквиру ове едукативне активности обучено 260 

учесника (184 жене и 76 мушкарца), кроз 19 обукa, током 2020. године. Учесници су 

оспособљени за преузимање активније улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном 

и регионалном нивоу, а у складу са европским стандардима и одговарајућим покрајинским и 

републичким стратешким документима. Преглед одржаних обука у периоду јануар – децембар 

2020. године приказан је испод, у табели 1. 

Графикон 1. – Преглед учесника на обукама по врстама институција из којих долазе за 2020. 
годину 
 

 
 

Едукативне активности на тему припреме и реализације европских пројеката спровођене су 
током целе године. Структура учесника на обукама, на основу врсте институција које су поднеле 
захтев за одржавање обуке, приказана је на Графикону бр. 1. Највећи број полазника, 33% су 
представници истраживачких и образовних институција, 24% чине представници невладиних 
институција, док по 13% чине представници локалних самоуправа и институција културе/медија.  
 
На основу евалуационих упитника попуњених од стране полазника након реализованих обука 
утврђено је да је концепт обука у потпуности испунио очекивања учесника, као и све 
информације које су им презентоване, а посебно практични део обука и интерактивни приступ 
предавача (Предавачи су били на располагању полазницима за све недоумице и online 
консултације како током, тако и након одржавања обука). Све компоненте обука су веома високо 
оцењене. На основу Графикона бр. 2 укупно 93% полазника обука је оценило рад предавача 

19.  
Youth Хаб- Омладинска 
мрежа Нови Сад 

Онлине обука преко Зоом 
апликације 

28-30.12.2020. 12 

Укупно: 260 
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оценом „5“, садржај обуке је такође оцењен највишом оценом од стране 86% полазника, 81% 
полазника дало је највишу оцену за квалитет презентација, укупна форма и стил обуке добили 
су такође оцену „5“ од 83% полазника, а ниво учешћа и рад у радним групама од 81% односно 
78% полазника.  
 
Графикон 2. – Оцене квалитета елемената обуке на основу евалуцаионих листића 

попуњених од стране полазника обука 

 

 
 
Графикон 3. – Испуњеност очекивња полазника након реализације обука 
 
85 % полазника је након реализације обука изјавило да је семинар испунио њихова очекивања 
што је приказано Графиконом бр. 3.  
На основу укупних резултата спроведене евалуције, реализација обука се наставља јер је 
потреба за обукама и даље веома присутна и актуелна, имајући у виду процес приближавања 
Републике Србије Европској унији.   
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3.3 Предавање под називом „Упознајте ЕУ“  

 
Поводом манифестације „Европско село“ представници Фонда „Европски послови’’ АП 
Војводине су у периоду од 9. до 13. марта 2020. године одржали низ предавања под називом 
„Упознајте ЕУ“.Циљна група били су ученици шестог разреда основних школа на територији 
Општине Зрењанин, а укупан број ученика који је присуствовао предавањима у првој недељи је 
био 371. Предавачи из Фонда „Европски послови“ АП Војводине, упознали су ученике са 
циљевима и мотивима оснивања Европске уније и њеног развоја. Након предавања уследио је 
интерактивни квиз на тему Европске уније који су припремили колеге из ЕУ инфо кутка Нови Сад. 
Предавања у школама Општине Зрењанин одржана су као припрема за манифестацију 
„Европско село“ која се традиционално одржава у Зрењанину уочи Дана Европе. Ова 
манифестација окупља основне школе Општине Зрењанин са циљем промовисања 
различитости народа и држава на којима је саграђена модерна Европа, где свака школа учесница 
представља једну земљу чланицу Европске уније и декорише свој штанд у складу са том земљом. 
Због пандемије изазване КОВИД-19,  реализација преосталих планираних предавања и 
манифестације „Европско село“ је обустављена. 
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4. ФЕП туре 
 

Унапређење односа Републике Србије са ЕУ и напредак у интеграцијама захтева 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 реализује посете у општинама и градовима на територији АП Војводине усмерене 
на представнике локалних самоуправа, округа, привредних комора, јавних предузећа, 
невладиног сектора, те других релевантних институција. Главни циљ ових обилазака је 
упознавање присутних са могућностима финансирања које нуде ЕУ фондови који су на 
располагању субјектима са територије Војводине.  
 
Представници Фонда одржали су радне састанке са представницима следећих општина:  
 

Округ Општина Датум 

1.  
Севернобачки округ 

Мали Иђош 13.10.2020. 

2.  Бачка Топола 13.10.2020. 

3.  Западнобачки округ Оџаци 15.10.2020. 

4.  

 

Јужнобачки округ 

 

Тител 29.10.2020. 

5.  Жабаљ 26.10.2020. 

6.  Сремски Карловци 21.10.2020. 

7.  Темерин 26.10.2020. 

8.  Бачки Петровац 15.10.2020. 

9.  Средњобанатски округ Сечањ 29.10.2020. 

10.  

Сремски округ 

Стара Пазова 21.10.2020. 

11.  Рума 02.11.2020. 

 
 

- БАЧКА 
 

Севернобачки округ: У Општини Мали Иђош представнике Фонда дочекали су председник 
општине и заменик председника општине, представљене су активности Фонда. Од пројеката 
представници општине истичу изградњу индустријске зоне између Ловћенца и Малог Иђоша, 
затим изградњу колектора за канализацију, као и пречистача отпадних вода, уклањање дивљих 
депонија са пољопривредног земљишта. Напоменули су да су у току конкурси у области родне 
равноправности, са акцентом на помоћ породицама са троје и више деце.  
У Бачкој Тополи представнике Фонда дочекали су председник општине, члан општинског већа 
за омладину и спорт и представник асоцијације за развој општине. Представници општине су 
представили своје пројекте и планове, и истакли успех у реализацији ЕУ пројеката у претходном 
периоду. У току је изградња пречистача за отпадне воде - вредност инвестиције 600 милиона 
динара. У плану је изградња затвореног базена. Такође, у плану је пројекат изградње комплетне 
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канализационе мреже, нарочито у мањим насељима,  у току 2021. године. Исказали су значајно 
интересовање за обуке и Специјалистички програм. 
Западнобачки округ: У Општини Оџаци, представници општине су указали на реализован 
пројекат везан за положај ромске популације. У плану је пројекат прекограничне сарадње са 
једним мађарским местом. Истакнута је неопходност изградње пречистача воде у наредном 
периоду. Циљ им је да се посредством тродневних обука Фонда више људи оспособи за писање 
пројеката.  
Јужнобачки округ:  У Тителу  су састанку, испред Општине Тител, присуствовали руководилац 
Одељења за привреду и ЛЕР и сарадник на пословима ЛЕР-а у Одељењу за привреду и ЛЕР. 
Разговарано је о проблемима са којима се суочавају и предлозима за њихово решење.  
У Жабљу, састанку су присуствовали представници општине који су у протеклом периоду радили 
на писању пројеката. Имали су актуелан пројекат инклузије Рома. Пројекат бициклистичке стазе 
у плану. Заинтересовани су за тродневне обуке и Специјалистички програм Фонда. 
У Сремским Карловцима представници општине представили су реализоване ЕУ пројекте у 
претходном периоду - Транснационални програм са више земаља ЕУ (Darling aid); Програм 
Европа за грађане и грађанке - 2 реализована пројекта у оквиру програма; Danube wine route- 
позиционирање винских рута на Дунаву, прекогранична сарадња са другим државама; Exchange 
5 програм са Новим Садом и Апатином; Рађена је обука са представницима општине пре 10 
година, изразили су жељу за похађањем тродневне обуке поново. 
Представници Општине Темерин, истакли су да општина има активну и успешну сарадњу са 
Фондом. У имплементацији тренутно немају ниједан прекогранични пројекат, али имају један у 
припреми. Истакли су велику развијеност привреде општине са потенцијалом за даљи развој као 
и одличан географски положај. У сталном су контакту и сарађују са РРА Бачка. Сарадња са 
Развојном агенцијом Србије на одређеним пројектима. Истакнута је посебна сарадња са 
Развојном агенцијом Војводине у контексту довођења инвеститора. Имају спреман пројекат за 
изградњу канализационе мреже и водовода. Такође припремају пројекте за уређење 
централног парка и инфрастуктуре центра. Имају посебну базу података инвестиција. 
Заинтересовани су за тродневне обуке Фонда у које би укључили већи број НВО.  
У Бачком Петровцу састанак је одржан са координатором КЛЕР-а, председником и замеником 
председника општине. Заинтересовани су за тродневне обуке Фонда. Нагласили су да немају 
велики потенцијал у кадровима за писање пројеката. Конкурисали су раније у ИПА пројектима 
са Мађарским и Хрватским општинама. Истакнута сарадња са РРА Бачка. У оквиру заштите 
животне средине, постоји регионални план управљања отпадом који општина спроводи. Учешће 
у пројекту УНДП и словачког министарства финансија везаног за екологију. 
 

- БАНАТ 
 

Средњобанатски округ: У Општини Сечањ помоћник председника општине и руководилац 
Одељења за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине су нам пружили 
информације у вези са активностима на пројектима, писањем и имплементацијом, као и 
проблемима са којима се суочавају у том процесу. Фонд је понудио своју подршку и стоји на 
располагању за све у вези са писањем пројеката. 
 
 
 

- СРЕМ 
 

Сремски округ:  Општина Стара Пазова је привредно развијена, са великим бројем страних 
инвеститора. Активни су у писању пројеката. Планирају да реконструишу спортско-рекреативни 
објекат, обданиште, да изграде скејт парк у Старој Пазови. Имплементиран је пројекат Еxchange 
5, као и пројекат изградње 32 стамбене јединице за ромску популацију. Значајна сарадња са 
хрватским општинама на прекограничним пројектима, због хрватског становништва које живи у 
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општини. Проблем је недовољне заинтересованости цивилног сектора за ЕУ пројекте па је 
неопходно подстаћи их за већу активност на овом пољу.  
Општина Рума успешно је спровела пројекат Еxchange 5. У току је Erazmus + програм са 5 земаља, 
са темом инклузија Рома. Један од приоритета је уређење атарских путева. Такође, истакнут је 
пројекат изградње резервоара питке воде у изворишту Борковац. У току је израда стратешког 
плана развоја општине. Преко Управе за капитална улагања извршена је реконструкција 2 улице 
у општини. Истакли су да су заинтересовани за похађање обука у писању ЕУ пројеката.  
 
Сврха ових посета, као и у претходним годинама, била је упознавање Фонда са тренутним 
активностима, изазовима и препрекама у локалним самоуправама широм територије 
Војводине, са циљем заједничке сарадње, унапређења даљих активности и превазилажењу 
проблема на терену. Фокус је био на томе како у будућем периоду обезбедити што је могуће 
више бесповратних средстава из ЕУ фондова, али и како привући нове инвеститоре у општине. 
Представници посећених општина изразили су потребу за обуком својих кадрова у циљу бољег 
коришћења фондова Европске уније, и у вези са тим постигнут је договор да Фонд у наредном 
периоду у овим општинама одржи обуке за писање предлога пројеката. Наиме, један од 
основних проблема, поред недостатка финансијских средстава, јесте недостатак обучених и 
стручних кадрова који би пратили доступне фондове и програме и преко пројеката привлачили 
бесповратна средства у своје средине. ФЕП туре, јесу управо један корак у подршци и јачању 
капацитета локалних самоуправа и регионалном развоју.   
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5. Координационе групе  
 

У циљу повећања апсорпционих капацитета АП Војводине, када је у питању коришћење 

расположивих европских фондова, Фонд узима активну улогу у координацији активности 

покрајинских институција, секретаријата Покрајинске владе, регионалних развојних агенција, 

органа јединица локалне самоуправе и других институција укључених у процес европских 

интеграција, а које су исказале интересовање за сарадњу са Фондом. Као део система за 

информисање, координационе групе окупљају представнике релевантних јавних институција, 

као и организација цивилног друштва на подручју АП Војводине, са циљем унапређивања 

протока информација на тему доступних европских фондова и програма, као и актуелних 

европских конкурса.  

Свакој институцији и организацији дата је могућност да делегира свог представника (контакт 

особу) у оквиру одређене координационе групе. Контакт особа је задужена за комуникацију и 

сарадњу са Фондом, на располагању су јој све информације од значаја за 

институцију/организацију коју представља, а везано за могућности финансирања путем 

европских фондова, као и других тематских области из оквира процеса европских интеграција. У 

оквиру Фонда формиране су координационе групе за општине и градове, за јавна и јавно-

комунална предузећа, фондације и кластере, за покрајинске секретаријате АП Војводине, 

регионалне развојне агенције и Универзитет у Новом Саду и за организације цивилног друштва. 

Услед ванредне  ситуације узроковане пандемијом Ковид-19, састанци координационих група 

нису реализовани током 2020. године.  
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6. Oтворена врата 
 

На територији АП Војводине постоји велико интересовање институција и грађана за пројекте који 

се финансирају из ЕУ средстава. Сходно томе, а како би се допринело да што више институција, 

организација и појединаца кроз пројекте аплицира за средства из ЕУ, Фонд је за све 

заинтересоване, обезбедио стални термин за консултације под називом „Отворена врата“, 

сваког петка у периоду од 10 до 13 часова у просторијама Фонда, уз електронску пријаву путем 

интернет портала Фонда. 

Теме које се најчешће јављају на консултацијама су следеће:  

- информације о актуелним програмима и отвореним позивима; 

- процена пројектних идеја; 

- могућности финансирања за приватне компаније кроз ЕУ фондове; 

- финансирање невладиног сектора; 

- регистрација у PIC бази ЕУ; 

- регистрација у PADOR бази; 

- финансирање пољопривредних произвођача; 

- могућности које нуде други донатори; 

- учешће у ИПА програмима прекограничне сарадње; 

- ревизија адекватности и прихватљивости пројектних идеја; 

- оцена прикладности институција за конкурисање на ЕУ позиве; 

- помоћ око израде предлога пројеката; 

- помоћ око конкурсне документације; 

- помоћ око израде логичке матрице пројекта; 

- помоћ око буџетирања пројекта; 

- информације о обукама Фонда.  

Корисници услуга Фонда препознали су важност ове активности која је наишла на њихово 

одобравање те ће се реализација исте наставити и у будућем периоду. У оквиру поменуте акције 

најчешће се као корисници услуга Фонда јављају грађани заинтересовани за могућности 

финансирања путем ЕУ фондова, организације цивилног друштва (нпр. удружења грађана, 

културно-уметничка друштва, спортски клубови итд.), потом институције од јавног значаја на 

територији Војводине (школе, градске и општинске управе, јавна предузећа, музеји, покрајински 

заводи итд.), као и предузећа из приватног сектора и пољопривредна газдинства. Такође, Фонд 

пружа стручну помоћ и приликом регистрације у ЕУ бази за потенцијалне кориснике и пројектне 

партнере – PADOR. Паралелно са регистрацијом у Падор бази пружа се и асистенција приликом 

регистрације у PIC бази ЕУ која је неопходна приликом конкурисања за фондове Европске уније 

као што су Креативна Европа, Еразмус+, Европа за грађане и грађанке итд. Проблеми који се могу 

јавити приликом регистрације су такође једна од тражених тема консултација. У оквиру 

програмске активности „Отворена врата“, током 2020. године, реализованo је 30 консултацијa. 

У складу са епидемиолошком ситуацијом изазваном Ковид-19, Фонд је омогућио свим 

заинтересованим лицима да се консултације у оквиру активности „Отворена врата“ реализују и 

у online формату. 
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Графикон 4. – Структура учесника на консултацијама у оквиру акције „Отворена врата“ 

током 2020. године 
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7. Процена пројектних идеја 
 

Програмска активност под називом „Процена пројектних идеја“, спровођена је током целе 

године. Структура врсте институција/организација које су достављале пројектне идеје на 

процену, приказана је на Графикону бр. 5. Невладине организације доставиле су највећи број 

пројектних идеја на процену (72%), затим следе школе, високошколске и научне институције 

(15%), покрајинске и републичке институције (7%), локалне самоуправе (4%) и физичка лица (2%). 

У оквиру горе поменуте активности, током 2020. године извршена је процена 96 пројектних идеја 

где је Фонд пружао подршку приликом: 

- анализе усаглашености мера и приоритета отворених позива са циљевима пројектног 

предлога који је идентификовани као квалитетан и релевантан за конкурсе Европске 

уније и истовремено подобан за финансирање;  

- оцене прикладности идеје/институције условима конкурса; 

- проналажења пројектних партнера из земље и региона;  

- анализе усклађености предлога пројекта са европским, националним, покрајинским и 

другим стратешким документима; 

- разраде циљева, резултата, радних пакета и активности уз претходно спроведену 

анализу проблема; 

- утврђивања одрживости пројектног предлога; 

- анализе ризика и претпоставки за успешно конкурисање и имплементацију предметне 

пројектне идеје; 

- приликом буџетирања пројекта; 

- пријаве пројектног предлога на прописаним обрасцима; 

- израде логичке матрице; 

- израде плана активности.  

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

2020. године 
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8. Истраживачко – аналитичке активности  
 

У оквиру својих свакодневних активности Фонд обавља истраживачко-аналитичке активности 

везане за праћење актуелних програма и отворених конкурса Европске уније где институције 

основане у Републици Србији имају право учешћа. Такође, значајно место међу активностима 

Фонда имају и активности усмерене на анализе области релевантних за унапређивање процеса 

европских интеграција у АП Војводини, као и анализе нових могућности финансирања развојних 

и других пројеката у циљу повећања апсорпционих капацитета АП Војводине.  

- Анализа 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 2020. године представљени су у наредној табели.  

 

Програми Европске уније 

 Европа за грађане и грађанке, Пројекти организација цивилног друштва 2019 

 Европа за грађане и грађанке, Братимљење градова 2020 - други рок 

 Европа за грађане и грађанке, Мрежа градова 2020 – други рок 

 КОСМЕ, Позив за достављање приједлога пројеката „Мисије социјалне економије” 

 КОСМЕ, Подршка европским малим и средњим предузећима да учествују у јавним 
набавкама ван ЕУ 

 КОСМЕ, Јавни позив за кластере 

 Креативна Европа, Музичко образовање и учење  

 Креативна Европа, Подршка пројектима књижевних превода 2020 

 Креативна Европа, Музика покреће Европу - Спровођење корака развоја и промоције 
извоза европске музике 

 Креативна Европа, Нови конкурси за мобилност: Музика и књижевно превођење 

 ЕаСИ, VP/2020/007, Упућивање радника: унапређење административне сарадње и 
приступа информацијама  

 ЕаСИ, VP/2020/003, Отворени позив за предлоге о социјалним иновацијама – 
Успостављање и тестирање интегрисаних интервенција у циљу подршке људима у 
(нај)осетљивијим ситуацијама 

 Еразмус+, Кључна активност 3 - Еразмус повеља за високо образовање 

 Еразмус+, Кључна активност 3 - Подршка реформама образовних политика 

 Еразмус+,  Други коригендум/измене и допуне Општег позива за подношење пријава 
за Еразмус + пројекте за 2020. годину. 

 Хоризонт 2020, Конкурси за пројекте у области енергетске ефикасности за 2020. 
Годину 

Остали програми 

 Норвешка за вас, Јавни позив за достављање пројектних предлога за подршку 
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запошљавању младих и социјалном укључивању у неразвијеним подручјима 

 Министарство културе и информисања, Конкурс 2020 за суфинансирање програма и 
пројеката међународне сарадње у области културе и уметности 

 Министарство културе и информисања, Конкурс за суфинансирање пројеката у 
области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове 

 UNESCO, Конкурс за пројекте за Међународни фонд за културну различитост 

 Амбасада САД у Београду, Програм малих грантова 

 Делегација Европске уније у Републици Србији, Конкурс за подршку организацијама 
цивилног друштва у области владавине права 

 SWISS PRO, Јавни позив SWISS PRO за пројекте и развој услуга социјалне заштите 

 Европска комисија, Босна и Херцеговина - Шема подршке 2019-2020 

 Европска комисија, Подршка организацијама цивилног друштва за унапређење 
сарадње са државним институцијама у вези са процесом европских интеграција 

 Европска комисија, Позив за достављање предлога пројеката – Други пилот 
програм за мобилност у области стручног образовања и обуке за Западни Балкан 

 Фонд за изградњу административних капацитета у Дунавском региону (БАЦИД), Трећи 
позив за подношење предлога пројеката 

 Peace Nexus Фондација, Конкурс Peace Nexus фондације за Западни Балкан у 2020. 
години 

 Међународни Вишеград фонд, Програм стратешких грантова Вишеград фонда 

 Европски инструмент за демократију и људска права (ЕИДХР), Позиви за предлоге и 
тендере 

 Европска комисија, Промоција, заштита и праћење права особа са инвалидитетом 

 Амбасада САД у БГ, Конкурс за предлоге пројеката амбасаде САД у Београду 

 Амбасада Републике Словачке у Србији, Конкурс за предлоге пројеката за мале 
грантове 2020. године 

 Европска унија, Јачање дијалога о политикама у реформском процесу 

 Балканска мрежа за развој цивилног друштва, БЦСДН Расписује позив за подношење 
предлога пројеката за АD-HOC Support грантове 

 Европска комисија, Позив за подношење предлога пројеката за „СПРЕЧАВАЊЕ 
РАДИКАЛИЗАЦИЈЕ“ 

 Регионална канцеларија за сарадњу са младима, RICO објављује свој четврти јавни 
позив за подношење предлога пројеката 

 Балканска мрежа за развој цивилног друштва, Позив за подношење предлога 
пројеката за регионалне грантове за више држава 

 Повећање грађанског ангажмана у дигиталној агенди (ИЦЕДА), Позив за подношење 
предлога пројеката - Грантови за организације цивилног друштва 

 Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Јавни позив за достављање предлога 
пројеката на тему превенције и борбе против трговине људима 

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

 Европска комисија, Подршка информативним мерама које се односе на кохезијску 
политику ЕУ 
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 Јапанска Фондација, Отворен конкурс за грантове у области културно-уметничке и 
интелектуалне размене 2021-2022 

 Фонд за демократију Уједињених нација, Позив за пријаву организација цивилног 
друштва за финансирање пројеката 

 Европска комисија, ЕУ подршка за мање онлајн медије: Подршка висококвалитетним 
вестима и борба против лажних вести 

 Европска унија, Позив за пријаву пројектних идеја локалних иницијатива у оквиру 
конкурса – Подршка за мобилизацију заједнице 

 Програм Глобалних грантова, Отворене пријаве за програм Глобалних грантова 

 

Анализа програма Европске уније доступних за кориснике из Србије 

Током 2020. године су расписани позиви за подношење предлога пројеката у оквиру одређених 

европских програма који припадају новој генерацији програма у финансијској перспективи од 

2014. до 2020. године од којих је већина наставак претходно успостављених програма у оквиру 

финансијске перспективе од 2007. до 2013. године. Такође, Република Србија је у складу са 

својим европским опредељењем наставила да се прикључује програмима Европске уније који 

омогућавају реализацију пројеката у сарадњи са државама чланицама Европске уније и другим 

прикљученим државама у областима које су дефинисане као значајне од стране Европске уније.  

- Средњeевропски програм за универзитетске размене – CEEPUS Програм 

 CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) је средњеевропски програм 

за размену студената и наставног особља чије је седиште у Бечу (Аустрија). Овај програм 

омогућава мобилност студената и професора са основним циљем унапређења образовања у 

оквиру високошколскиџ институција. CEEPUS омогућава размене у виду кредитне мобилности, 

истраживачких боравака, реализације предавачких активности, као и тзв. летњих школа. 

Државе-чланице CEEPUS-а су: Аустрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Македонија, 

Мађарска, Молдавија, Пољска, Румунија, Словачка, Србија, Словенија, Хрватска, Црна Гора, 

Чешка. Предвиђено трајање трећег циклуса CEEPUS програма (CEEPUS III) је седам година. Кроз 

овај програм организује се размена студената и наставног особља. Висина стипендије коју 

свака земља издваја за долазне стипендисте одређује сe на основу нивоа њеног 

економског стандарда. Месечни износ стипендије за студенте, дипломце и студенте 

докторских студија који долазе у Републику Србију износи 20.000 динара, а за студенте 

докторских студија запослене на универзитету и професоре који бораве у Србији – 35.000 

динара. 

  

- Централно – европска иницијатива – ЦЕИ  

 Централно-европска иницијатива (ЦЕИ) има 17 чланица: Албанија,  Белорусија, Босна и 

Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Италија, Мађарска, Македонија, Молдавија, Пољска, 

Румунија, Словачка, Словенија, Србија, Украјина и Црна Гора. Девет земаља су чланице ЕУ а 

преосталих осам су земље Западног Балкана и тзв. Европског суседства – Белорусија, Украјина и 

Молдавија. Један од главних приоритета ЦЕИ је сарадња са Европском унијом, са циљем јачања 

процеса европских интеграција целог региона. У 2020. години расписан је ванредни позив за 

подношење предлога пројеката, као одговор на пандемију проузроковану Ковид-19. Укупни 
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буџет од 600.000 евра - који су подржале све државе чланице ЦЕИ, кроз Фонд за сарадњу ЦЕИ, и 

Италија, кроз Програм размене знања у оквиру фонда ЦЕИ, при ЕБРД (Европска банка за обнову 

и развој) - додељен је за предлоге пројеката у три области интервенције: Здравство и 

телемедицина (МЕД); Образовање и е-учење / учење на даљину (ЕДУ); Подршка микро, малим 

и средњим предузећима (МСМЕс). 

Фонд прати и актуелне програме и отворене позиве који се финансирају и из других 
међународних фондова и средстава (Уједињене нације, Амбасаде и др.), као и позиве које 
расписују институције из Србије, а који су тематски везани за област европских интеграција 
(републичка министарства, покрајински секретаријати и сл. ), а који могу бити значајни за 
кориснике из Србије. 
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III ИНФОРМАТИВНО - ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

У наредном делу дат је преглед информативно-промотивних активности одржаних током 2020. 

године. 

Табела 3.  – Преглед информативно-промотивних активности у периоду јануар – децембар 

2020. године 

 

Редни   
број 

Информативно – промотивне активности Датум 

1. 

Догађај: Завршен пројекат Експлоатација различитих извора у 
производњи „зелене" енергије- „X Degree“ 

Локација: Винковци, Хрватска  
Организатори: Универзитет у Новом Саду, Јавно-комунално 
предузеће „Водоканал" Сомбор, Фонд ,,Европски послови" АП 
Војводине, Винковачки водовод и канализација д.о.о. Хрватска и 
Пољопривредни институт Осијек, Хрватска 

 

13.01.2020. 

2. 

Догађај: Свечаност поводом почетка 7. циклуса Специјалистичког 
програма 
Локација: Нови Сад, Србија 
Организатори: Универзитет Едуконс, Фонд „Европски послови“ АП 
Војводине 

21.02.2020.  

3. 

Догађај: Радни састанак поводом програма прекограничне сарадње 
Хрватске и Србије на пројекту “Дунав нас спаја” 
Локација: Кула, Србија  
Организатори: Општина Кула, Фонд „Европски послови“ АП 
Војводине 

28. 02.2020. 

4. 
Догађај: Предавања у оквиру манифестације „Европско село“ 
Локација: Зрењанин, Србија 
Организатори: Фонд „Европски послови“ АП Војводине 

9-13.03. 

2020. 

5. 

Догађај: Завршетак пројекта „ECOWAM" 
Локација: онлајн конференција    
Организатори: Управа за водопривреду за подручје Доња Тиса из 
Мађарске, Јавно водопривредно предузеће “Воде Војводине” Нови 
Сад и Фонд “Европски послови” АП  Војводине 

31.03.2020. 

6. 

Догађај: Завршетак пројекта „CORNUCOPIA" 
Локација: онлајн конференција 
Организатори: Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Национални 
центар за истраживање и иновације у пољопривреди – 
„НАИК”,  Иновативна непрофитна фондација за агро-биотех развој 
бизниса “Лавина”, Непрофитно д.о.о за истраживање житарица – 
„ГАБОНАКУТАТО” из Мађарске, Удружење баштована из Сента и 
Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет из Србије 

31.03.2020. 

7. 
Брошура: 10 година од оснивања Фонда „Европски послови“ АПВ 
Локација: Нови Сад, Србија 
Организатори: Фонд „Европски послови“ АП Војводине 

27.05.2020. 
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8. 

Догађај: Подршка конференцији „Економски подстицаји 
неразвијеним Oпштинама и положај националних мањина“ 
Локација: Нови Сад, Србија       
Организатори: Центар за регионализам, Фондација за отворено 
друштво, Фонд „Европски послови“ АП Војводине 

19.06.2020. 

9. 

Догађај: Становници Војводине и ЕУ се баве спортом због здравља, 
физичке кондиције и опуштања 
Локација: Нови Сад, Србија    
Организатори: Покрајински секретаријат за високо образовање и 
научноистраживачку делатност,  Универзитет у Новом Саду, Фонд 
„Европски послови“ АП Војводине 

25.06.2020. 

10. 

Догађај: Завршетак пројекта „ОАСИС" 
Локација: Кањижа, Србија 
Организатор: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице, Фонд 
„Европски послови”АП Војводине, Општина Кањижа, Општина 
Киштелек из Мађарске. 

10.07.2020. 

11. 

Догађај: Посета представника Развојне агенције Републике Српске 
Локација: Нови Сад, Србија 
Организатор: Развојна агенција Војводине, Фонд  „Европски послови” 
АП Војводине 

15.09.2020. 

12. 

Догађај: Одржана конференција поводом завршетка пројекта 
реконструкције канала Баја-Бездан 
Локација: Бездан, Србија 
Организатор: Фонд  „Европски послови” АП Војводине, Дирекција за 
водопривреду Доњег Подунавља(Мађарска), ЈВП „Воде Војводине” 
Нови Сад  
 

25.09.2020. 

13. 

Догађај: Пројекат „Parainspired!“ значајно унапредио параспорт у 
Србији и Босни и Херцеговини 
Локација: Онлајн конференција 

Организатори: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, 

Олимпијски комитет Босне и Херцеговине, Фонд „Европски послови” 

Аутономне покрајине Војводине, Општина Инђија. 

 

28.09.2020. 

14. 

Догађај: Представљање пројекта „Јачање предузетничких вештина 
културне и креативне индустрије за валоризацију културног наслеђа и 
развој модела одрживог туризма у Јадранско-јонском региону- 
CCI4TOURISM“ 
Локација: Андревље, Србија 
Организатор: Фонд  „Европски послови” АП Војводине 

30.10.2020. 

15. 

Догађај: Завршна конференција пројекта „PoWER" 
Локација: онлајн конференција  
Организатори: Национални истраживачки савет института за 
грађевинску технологију, Италија; Национална конфедерација 
занатлија и малих и средњих предузећа - Асоцијација провинције 
Равена, Италија; Ријечка развојна агенција Порин доо, Хрватска; 
Центар за економски, технолошки и околински развој Сарајево, БиХ; 
Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Србија; Институт за сарадњу 
и развој, Албанија; Општина Драч, Албанија; Грчки центар за 
истраживање и технологију, Грчка; Комора Теспротиа, Грчка 

26.-27. 11. 

2020. 



Извештај о  пословању Фонда „Европски послови“ АП Војводине за 2020. годину 
 

51 
 

 

16. 

 
Догађај: Одржана видео конференцији поводом почетка Интерег – 
ИПА пројекта Мађарска-Србија под називом: „Млади и наслеђе – 
традиција и будућност у прекограничном региону – HERINFUTUR“ 
Локација: онлајн конференција 
Организатори: Покрајински секретаријат за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, Самоуправа 
Жупаније Чонград - Чанад, Фонд „Европски послови” АП Војводине 
 
  

18.12.2020. 

 

 

1. Завршен пројекат Експлоатација различитих извора у производњи „зелене" енергије- „X 

Degree“ 

У Винковцима је 13.01.2020. одржана затварајућа конференција пројекта „Експлоатација 

различитих извора у производњи „зелене" енергије - X Degree“, у којој је Фонд „Европски 

послови“ АП Војводине био један од партнера. 

На конференцији су пројектни партнери представили резултате пројекта: менаџер пројекта 

проф. др Филип Кулић је говорио у име Универзитета у Новом Саду о значају обновљивих извора 

енергије и о мобилној лабораторији за анализу узорака силаже за добијање биогаса, која је 

купљена у оквиру пројекта. Доцент др Бранимир Шимић говорио је испред Пољопривредног 

института из Осијека о значају избора хибрида у примени агротехнике у производњи кукуруза 

коришћеног за производњу биогаса. Валентин Ждерић, представник Винковачког водовода и 

канализације говорио је о фотонапонској електрани у водоводу, која је купљена у оквиру 

пројекта, док је Јасмина Бобић, директорка Водоканала из Сомбора, говорила о проширењу 

капацитета биогасног постројења у Сомбору. 

Четрнаестог јануара је одржан и округли сто o примени обновљивих извора енергије  енергије у 

водопривредним предузећима- соларним и фотонапонским системима. 

Фонд „Европски послови“ АП Војводине је као партнер на пројекту био задужен за односе са 

јавношћу и административне послове. Основни циљ пројекта X-Degree je био промовисање и 

унапређење употребе различитих облика извора обновљиве енергије у прекограничној области, 

док су специфични, реализовани циљеви били: повећање енергетске независности јавних 

комуналних предузећа уз коришћење обновљиве изворе енергије; боља употреба биомасе у 

постројењима за производњу биогаса, као и повећање свести у јавности о енергетском 

потенцијалу из обновљивих извора енергије у прекограничним регијама. 

 

2. Свечаност поводом почетка 7. циклуса Специјалистичког програма 

На Универзитету Едуконс у Сремској Каменици свечано је обележен почетак 7. циклуса 

Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ који Фонд 

„Европски послови“ АП Војводине, под покровитељством Покрајинске владе, успешно спроводи 

већ годинама. 

Специјалистички програм је током досадашњих шест циклуса потпомогао стварање кадрова 

активних у разним сферама јавног живота, а који су сада оспособљени за преузимање активне 

улоге и учешћа у процесу европских интеграција у својим свакодневним пословним 
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активностима. Европска унија снажно подржава концепт целоживотног учења који као такав, 

представља звезду водиљу за покретање овог програма. Директорка Фонда Видосава Ендерић, 

поздрављајући полазнике, истакла је да је неопходно перманентно улагање у кадрове који се 

баве пословима европских интеграција и да је овај Програм идеална прилика да се постојећа 

знањa прошире, а нова стекну како би представници јавне управе, невладиних организација, 

институција културе и образовања, као и мала и средња предузећа могли да се ухвате у коштац 

са савременим тенденцијама и трендовима који владају у државама чланицама Европске уније. 

Обраћајући се полазницима, пожелевши им успех, Небојша Дракулић, помоћник покрајинског 

секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је изразио 

задовољство што се Специјалстички програм који је од изузетног значаја из године у годину све 

више развија и што је интересовање за овај тип едукације све веће. 

Секретар Дракулић је истакао да ћемо са овом генерацијом студената, имати више од 250 

обучених лица у области писања пројеката и управљања регионалним развојем кроз механизме 

коришћења средстава из фондова Европске уније, што је сада, када се крећемо у правцу 

европских интеграција од суштинског значаја. 

Специјалистички програм се кроз различите модуле фокусира на све аспекте приступања 

европским фондовима али, поред техничког знања, истовремено пружа увид у начин 

функционисања Европске уније и њених институција, размишљања европских званичника и 

бирократа, функционисање регионалне политике ЕУ, а све као припрема за пуноправно чланство 

Републике Србије у Европској унији. 

Полазнике је поздравио и директор маркетинга Универзитета "Едуконс" Зоран Брљак. 

 

3. Радни састанак поводом програма прекограничне сарадње Хрватске и Србије на пројекту 

“Дунав нас спаја” 

Кула је била домаћин радног састанка, 28. фебруара 2020. године, на којем су договорени 

кораци и унапређење будуће сарадње на предлогу пројекта “Дунав нас спаја”. 

Поред представника општине Кула, састанку су присуствовали и представници Савета 

националних мањина Русина, Словака и Мађара, представници Вуковарско – сријемске 

жупаније, Хрватског националног већа у Републици Србији, Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине, представници Савета националних мањина 

из Србије и Хрватске, као и представници Фонда Европски послови. 

Циљ пројекта „Дунав нас спаја“ је јачање институционалног повезивања националних мањина, 

друштвеног и економског развоја прекограничног подручја кроз спровођење заједничких 

пројеката и активности на којима су носиоци националне мањине. Сарадњу на пројекту је 

подржао и председник Општине Кула Дамјан Миљанић. 

У свом обраћању, господин Дамјан Миљанић је истакао да Општина Кула има искуства у 

реализацији сличних пројеката, а да је састанак одржан како би заинтересоване стране што 

спремније дочекале расписивање новог програма прекограничне сарадње. 

4. Предавања у оквиру манифестације „Европско село“ 

 

У периоду од 9. до 13. марта 2020. године представници Фонда „Европски послови“ АП 

Војводине, одржали су низ предавања у оквиру манифестације  „Европско село". 
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У оквиру часа „Европско село“, одржана су предавања ученицима шестих разреда на тему 

настанка Европске уније, као и историје, културе и традиције народа и држава које чине модерну 

Европу. 

Током прве седмице, час „Европско село“ одржан је у следећим основним школама: „Жарко 

Зрењанин“, „Соња Маринковић“, „Ђура Јакшић“, „Др Јован Цвијић“ и  „Петар Петровић 

Његош“  у Зрењанину, „Јован Дучић“ у Клеку, „Бранко Ћопић“ у Лукићеву, „Урош Предић“ у 

Орловату, „Младост“ у Томашевцу и „1. октобар“ у Ботошу. Укупан број ученика који су 

присусутвоавали предавањима је 371. 

5. Завршетак пројекта „ECOWAM" 

 

Завршетак пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у 

пограничној области – ECOWAM“ обележен је телевизијским прилогом емитованим 31. марта 

2020. године на Радио-телевизији Војводине с озбиром на то да услед корона вируса и посебних 

мера безбедности које су увеле многе државе, а међу њима и Србија и Мађарска, нисмо били у 

могућности да одржимо завршну конференцију. 

Пројекат ECOWAM је прекогранични пројекат са циљем спречавања негативних ефеката на 

квалитет водних тела успостављањем заједничког система унапређења управљања водама у АП 

Војводини и Жупанији Чонград, а који суфинансира Европска унија у оквиру Интерег ИПА 

програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија у износу од 1.494.680,31 евро, што је 85% 

укупне вредности пројекта. 

Пројекат је трајао 30 месеци и у том периоду реализоване су активности измуљивања, уклањања 

израсле вегетације из корита реке, развоја заједничког система праћења и анализе за очување 

квалитета воде и биодиверзитета, као и дефинисање дугорочних решења како би се спречила 

деградација квалитета водних тела. 

Успешној реализацији пројекта, допринела је изузетна сарадња пројектних партнера Управе за 

водопривреду за подручје Доња Тиса из Мађарске, Јавног водопривредног предузећа „Воде 

Војводине” Нови Сад и Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине из Србије. 

 

6. Завршетак пројекта „CORNUCOPIA" 

 

Пројекат „Конкурентна одрживост пољопривредних предузећа кроз развој нових производа са 

додатом вредношћу на бази алтернативних биљних врста - CORNUCOPIA” успешно је завршен 

31. марта 2020. године.  

У предходна двадесет четири месеца, у сарадњи са партнерима, постигли су се позитивни 

резултати захваљујући добро испланираном и усаглашеном заједничком раду. С тим у вези, биле 

су организоване едукације на тему алтернативних биљака у Сенти и Новом Саду, затим 

симпозијум и радионице са младим истаживачима, као и студијске посете за представнике МСП 

пољопривредне и прехрамбене индустрије у прекограничној области. Такође, промовисан је и 

нови модел пољопривредног пословања кроз израду бизнис планова и наметнута идеја на који 

начин мали пољопривредни произвођачи могу да унапреде своје пословање кроз узгој 

алтернативних биљака које су биле фокус овог пројекта. 

Успешној реализацији пројекта, допринела је изузетна сарадња пројектних 

партнера  Националног центра за истраживање и иновације у пољопривреди – 
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„НАИК”,  Иновативне непрофитне фондације за агро-биотехнички развој бизниса и Непрофитне 

организације за истраживање житарица из Мађарске, као и Фонда „Европски послови” АП 

Војводине, Удружења баштована Сента и Универзитета у Новом Саду, Пољопривредног 

факултета из Србије. Вредност пројекта прекограничне сарадње „Cornucopia“износи 352.798,57 

евра, а Европска унија је  суфинансирала у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне 

сарадње Мађарска-Србија износ од 299. 878,77 евра, што је 85% укупне вредности пројекта. 

7. Израда брошуре 10 година од оснивања Фонда „Европски послови“ АПВ 

 

Израђена је брошура у циљу обележавања 10 година од оснивања Фонда „Европски послови“ 
АПВ.  
 

8. Подршка конференцији „Економски подстицаји неразвијеним општинама и положај 

националних мањина“ 

 

Центар за регионализам уз подршку Фондације за отворено друштво, 19. јуна 2020. године, 

организовао је  конференцију на тему „Економски подстицај неразвијеним oпштинама и положај 

националних мањина”. 

На конференцији су учествовали и представници Фонда „Европски послови“ АП Војводине који 

су, у разговорима са представницима националних савета националних мањина, указали на 

важност писања европских пројеката и конкурисања на ЕУ фондове у циљу привлачења 

значајнијих средстава када је реч о финансијском подстицању неразвијених oпштина и положају 

националних мањина. 

Ова тема је изабрана имајући у виду чињеницу да један број припадника појединих мањина 

живи у неразвијеним деловима Србије, што се значајно одражава на економски положај 

њихових припадника и на демографска кретања унутар тих заједница. Пројекат је 

реализован  истраживањем у oпштинама Нова Варош, Тутин, Бујановац, Власотинце, Прокупље, 

Димитровград, Неготин, Жагубица, Алибунар и Пландиште. Циљна група су били 

припадници  албанске, бошњачке, бугарске, влашке, румунске, словачке, македонске и 

мађарске заједнице. Истраживање је обухватило 10 oпштина са укупно 247.000 становника од 

којих је око 63.000 припадника мањинских заједница.  Циљ пројекта је постигнут обрадом 10 

основних индикатора која показују социоекономски положај свих грађана у поменутим 

oпштинана, па тиме и припадника националних заједница. Вођење свеобухватног дијалога на 

ову тему је изузетано важно у времену када се обликују, то јест форматизују, модели положаја и 

статуса мањинских заједница у оквиру приступних преговара Србије и ЕУ. Резултати таквог 

дијалога доприносе подизању свеукупних демократских капацитета државе Србије, јачају 

кохезиону структуру већинског народа и мањинских заједница и представљају један од 

основних услова безбедности и стабилности у региону. Значај овог дијалога је и у чињеници 

да су у њега укључени представници државних органа, експерти и представници националних 

мањина као и амбасаде држава матичног народа. 

9. Становници Војводине и ЕУ се баве спортом због здравља, физичке кондиције и опуштања 

 

У Ректорату Универзитета у Новом Саду одржана је конференција поводом представљања 

научноистраживачког пројекта „Евробарометар: Физичка активност становништва Војводине у 

контексту евроинтеграција“. Грађани Европске уније и грађани Војводине подједнако се баве 

физичким вежбањем и спортом, а када је реч о бављењу такозваним физичким активностима 
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животног стила, становништво Војводине је активније, гласи један од закључака презентације 

резултата научно-истраживачког пројекта. 

Директорка Фонда „Европски послови“ АП Војводине, Видосава Ендерић, истакла је да су 

резултати овог пројекта од посебног значаја за процес евроинтеграција, нарочито са аспекта 

вредновања политике у области јавног здравља и спорта, односно, развијања међусекторског 

приступа промоцији физичке активности. 

Један од закључака истраживања намеће потребу за креирањем стратегије промоције физичке 

активности, подстицање вежбања код младих у школи и на универзитету, али и обогаћивање 

понуде за старије особе у фитнес центрима, спортским клубовима и спортским центрима. 

Такође, потребно је да и саме локалне заједнице обезбеде услове за бављење физичком 

активношћу старијих становника, као и становника нижег образовног и економског статуса, кроз 

понуду бесплатних или субвенционисаних програма физичке активности. 

Директорка Ендерић је нагласила да резултати овог пројекта и закључци који су изведени, 

говоре у прилог томе да је веома важно наставити са оваквим пројектима који ће омогућити што 

већем броју становника Војводине приступ правим информацијама и садржајима како правилно 

вежбати са циљем унапређења јавног здравља и спорта, а Фонд „Европски послови“ АП 

Војводине ће увек подржати и пратити овакве циљеве, о чему сведочи и досадашња изузетно 

успешна сарадња са Факултетом спорта и физичког васпитања. 

Поред директорке Ендерић, скупу су се обратили и покрајински секретар за високо образовање 

и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић, проф. др Сања Подунавац 

Кузмановић, проректорка за наставу Универзитета у Новом Саду, проф. др Небојша Максимовић, 

декан Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду и проф. др Вишња Ђорђић, 

руководилац пројекта. 

10. Завршетак пројекта „ОАСИС" 

 

„Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже, заснован на природним ресурсима - 

као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система - ОАСИС”  

Свечаном конференцијом у Бањи Кањижа обележен је завршетак двогодишњег пројекта под 

називом „Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже, заснован на природним 

ресурсима ‒ као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система - 

ОАСИС”.  

Конференцију је отворио председник oпштине Кањижа Роберт Фејстамер, након чега су се 

присутнима обратили помоћница директорице Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине 

Војводине Ивана Ђурица, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 

мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш и заменик градоначелника oпштине Киштелек 

Јанош Домонич. 

Пројекат се састојао од четири главна аспекта која су допринела реализацији основног циља 

пројекта – развоју туристичких потенцијала циљног подручја побољшањем туристичке понуде 

на подручју oпштина Кањижа (Србија) и Киштелек (Мађарска). С тим у вези, у oпштини Киштелек 

изграђен је центар за саветовање о здрављу и здравом начину живота, те је израђена и мобилна 

апликација сајта која обједињује појединачне понуде регионалног здравственог туризма. Поред 

тога, у oпштини Кањижа ревитализовани су постојећи спортски капацитети и изграђен је 

вишенаменски спортски терен. Такође, организован је камп за младе у Кањижи под називом 

OASIS који је имао циљ да с једне стране промовише међуетничку толеранцију међу младим 
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људима, а с друге стране да допринесе развоју омладинског туризма и подизању свести о 

здравом начину живота. 

Фонд „Европски послови“допринео је успешној реализацији пројекта, обезбеђујући техничку 

подршку и помоћ за време трајања пројекта. Фонд је био одговоран за обавештавање, 

видљивост, организацију конференција, прикупљање документације за спровођење поступка 

јавних набавки, писање саопштења и сл. Поред наведеног, ФЕП је био укључен у програм кампа 

који је подразумевао креирање и организацију предавања и квизова за учеснике. 

Успешној реализацији пројекта допринела је изузетна сарадња пројектних партнера – 

Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне заједнице, Фонда „Европски послови”АП Војводине, Општине Кањижа из Србије и 

Општине Киштелек из Мађарске. 

Укупна вредност пројекта износи 588.017,84 евра, од чега је 85% суфинансирано средствима 

Европске уније. 

11. Посета представника Развојне агенције Републике Српске 

15. септембра 2020. године, у просторијама Развојне агенције Војводине, примљени су 

представници Развојне агенције Републике Српске – Маринко Ђукић, директор РАРС-а, Марица 

Берић, руководилац Одељења за стратешко планирање развоја МСП и предузетништва и Мићо 

Станојевић, руководилац Одељења за пројектно планирање и провођење пројеката. Том 

приликом, представници РАРС-а су представили досадашњи рад агенције, као и њене будуће 

планове и циљеве. 

Директор РАВ-а, Никола Жежељ, заједно са својим сарадницима, представио је пословање 

Развојне агенције Војводине, као и могућност сарадње са Развојном агенцијом Републике 

Српске. 

Састанку су присуствовали и представници Фонда „Европски послови“ АП Војводине. 

Представљене су активности ФЕП-а, међу којима су писање и имплементација ЕУ пројеката, 

едукативне активности, сарадња са регионалним и европским институцијама, као и подстицање 

свих релевантних институција са територије Војводине да, кроз писање ЕУ пројеката, искористе 

бесповратна финансијска средства ЕУ фондова. 

Представнике Развојне агенције Републике Српске, такође, је примио и потпредседник 

Покрајинске Владе Ђорђе Милићевић. 

 

12. Одржана конференција поводом завршетка пројекта реконструкције канала Баја-Бездан 

25. септембра 2020. године, свечаном конференцијом на преводници Бездан, обележен је 

завршетак пројекта „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан BABECA“. 

Пројекат BABECA чија је реализација започела 29. септембра 2017. године, спроводен је у оквиру 

Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска- Србија. 

Пројекат BABECA са буџетом од 8.699.537,91 еврa, од којих је Европска Унија суфинансирала 

7.294.607,21  еврa – што је 85 % укупне вредности пројекта, од стратешког је значаја као пројекат 

из области спречавања ризика од поплава и управљања водама којим  је  унапређено 

функционисање канала Баја-Бездан. Извршена је реконструкција и рехабилитација преводнице 

Бездан и преводнице и уставе Шебешфок у Србији, док је у Мађарској извршена изградња 
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платформи за уклањање наноса и рампи за пловила на три локалитета, као и измуљивање 

деонице канала Баја–Бездан у дужини од 5600 м.  

Пројекат је реализиован са циљем да се унапреди систем прекограничног управљања водама, 

да се побољша ефикаснонст Аутономне покрајине Војводине и Жупаније Бач-Кишкун у одбрани 

од поплава, као и да се побољшају неопходни услови за друге пословне активности.  

Пројектни партнери - Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад у сарадњи са 

Дирекцијом за водопривреду Доњег Подунавља из Баје и Фондом „Европски послови" 

Аутономне покрајине Војводине – имали су велику експертизу у области управљања водама и 

спречавању ризика од поплава.  

Славко Врнџић, директор ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад, истакао је да је после тридесетак 

година омогућена пловидбена веза између Великог Бачког канала и реке Дунав путем 

преводнице Бездан и веза између Бајског канала и Великог бачког канала преко преводнице 

Шебешфок. Директор Врнџић је такође навео да су обе преводнице део оперативног сценарија, 

дакле да су на деоници од заједничког интереса са Мађарском и да смо практично окончањем 

ових радова унапредили одбрану од поплава. 

Присутнима се обратила и Ивана Ђурица, помоћница директорице Фондa „Европски послови" 

АП Војводине,  рекавши да солидарност има посебан значај за управљање ризиком од поплава 

што је показано кроз одличну сарадњу Србије и Мађарске на сређивању канала Баја-Бездан. 

Ивана Ђурица је истакла да прекогранична сарадња између Србије и Мађарске представља 

најбољу праксу коришћења новца из Фондова Европске Уније који су нам тренутно доступни, 

док пројекат BABECA представља најбољу праксу коришћења узајамних потенцијала обе земље 

за општу синергију и добробит, водећи рачуна о  спречавања ризика од поплава, циљевима 

животне средине и обезбеђујући ефикасно и мудро коришћење ресурса.  

Сређивање канала Баја-Бездан има вишеструки значај. Омогућена је лакша пловидба, смањен 

је ризик од поплава, а посредно је омогућен квалитетнији живот са обе стране границе. Дат је 

замајац привреди регија Доњег Подунавља у Мађарској и Горњег Подунавља у Србији.  

Радови који су реализовани пројектом позитивно утичу на услове живота грађана,  развој 

локалног подручја, привредне актере из области обухваћене пројектом, запослене у надлежним 

водопривредним организацијама, на туристе, као и на кретање људи и робе између Мађарске и 

Србије и Србије и других земаља.  

Свечаној конференцији поводом успешно спроведеног пројекта присуствовали су покрајинска 

секретарка за финансије Смиљка Јовановић, градоначелник Сомбора Антоније Ратковић, 

директор Развојне агенције Војводине Никола Жежељ, као и други представници покрајинских 

и локалних институција. 

  

13. Пројекат „Parainspired!“ значајно унапредио параспорт у Србији и Босни и Херцеговини 

Одржавањем завршне конференције путем онлајн апликације, завршен је пројекат „Социјална 

интеграција кроз параспорт – Parainspired!“ који је трајао 21 месец, а који су заједно реализовали 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Олимпијски комитет Босне и Херцеговине, Фонд 

„Европски послови” Аутономне покрајине Војводине и Општина Инђија. 

Циљ пројекта Parainspired био је да се повећа учешће особа са инвалидитетом у спортским 

активностима у пограничном подручју између Србије и Босне и Херцеговине, уз стварање 
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предуслова за развој спорта особа са телесним инвалидитетом кроз набавку спортске опреме и 

повећање професионалних компетенција и институционалних капацитета, као и промовисање 

параспорта на спортским догађајима. 

У склопу пројекта, реализоване су бројне активности, а између осталог, параспортисти Србије и 

БиХ богатији су за 2 комби возила опремљена пригодном рампом, спортском опремом за стони 

тенис, кошарку у колицима и седећу одбојку. Такође, организовани су различити догађаји 

усмерени на популаризацију параолимпијског спорта и промоцију спорта за особе са 

инвалидитетом као што су промотивни тренинзи, симпозијуми и егзибициони меч. 

Учесницима завршне конференције, параспортистима и другим заинтересованим спортским 

радницима из обе државе, пригодним предавањима из области параспорта обратили су се проф. 

др Екрем Чолакхоџић и проф. др Ифет Махмутовић, као и Ирхад Бушатлић који је говорио о томе 

како је бити спортски асистент на овом пројекту. 

Пројекат је препознат као успешан од стране Делегације Европске уније у Републици Србији и 

промовисан је у оквиру Европске недеље спрота која траје од 23. до 30. септембра.  

Пројекат је финансиран средствима Европске уније у оквиру ИПА II Програма прекограничне 

сарадње Србија - Босна и Херцеговина 2014-2020. уз подршку Министарства за европске 

интеграције Владе Републике Србије и Дирекције за европске интеграције Босне и Херцеговине. 

Укупна вредност пројекта износи 263.914,43 евра, а Европска унија кофинансира износ од 

224.327,27 евра. Тело за уговарање овог пројекта је Министарство финансија, Сектор за 

уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU) Републике Србије. 

  

14. Представљање пројекта „Јачање предузетничких вештина културне и креативне 

индустрије за валоризацију културног наслеђа и развој модела одрживог туризма у Јадранско-

јонском региону- CCI4TOURISM“ 

У  Центру за привредно технолошки развој на Андревљу, 30. октобра 2020. године, одржано је 

представљање пројекта „Јачање предузетничких вештина културне и креативне индустрије за 

валоризацију културног наслеђа и развој модела одрживог туризма у Јадранско-јонском региону 

-  CCI4TOURISM“ 

Пројекат који се финансира из Интерег Јадранско-јонског програма транснационалне сарадње – 

Адрион 2014-2020, а који спроводи Фонд „Европски послови“ АП Војводине у сарадњи са 

партнерима из Италије, Босне и Херцеговине, Словеније, Хрватске и Грчке, фокусиран је ка 

јачању предузетничких вештина и компетенција сектора културних и креативних индустрија 

(ККИ).   

Циљ пројекта CCI4TOURISM је успостављање културне и креативне индустрије (ККИ) као главног 

актера у јачању одрживог културног туризма и формирање одговарајућих политика за 

побољшање туристичке понуде у Јадранско-јонској регији у којој културно наслеђе представља 

неискоришћени туристички потенцијал. 

Пројектом је предвиђено укључивање свих заинтересованих представника сектора ККИ кроз 

различите активности које су предвиђене пројектом, а представљени су и бенефити и 

могућности које могу имати од пројекта. Међусобним повезивањем културног, креативног и 

предузетничког сектора, пројекта ће створити нове пословне моделе, компаније, услуге и 

производе одрживог културног туризма. 
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15. Завршна конференција пројекта „PoWER" 

Завршна конференција пројекта „Луке као покретачки механизам предузетништва - PoWER“ под 

називом „Од лука до центара, од центара до мреже“ одржана је онлајн 26. и 27. новембра 2020. 

године, чиме је формално обележен завршетак  пројекта. 

На догађају су представљени резултати постигнути у оквиру пројекта као и успостављена мрежа 

иновативних центара, а пажња је посвећена и расправи - у облику округлих столова међу 

кључним стручњацима у Јадранско-јонском региону – на тему као што је развој лука након 

избијања COVID19 и предности и изазови транзиционих путева које је идентификовао пројекат 

PoWER за развој лука у иновативне центре. 

Првог дана завршне конференције PoWER, одржан је састанак затвореног типа за потписнике 

протокола који је започео поздравним говором Марка Падуле, координатора пројекта – из 

Националног истраживачког савета Института за грађевинску технологију из Италије – након чега 

је Франческа Пичени, такође из Националног истраживачког савета Института за грађевинску 

технологију из Италије, представила пројекат PoWER, његове циљеве и резултате. O 

специфичним резултатима пилот пројекта и очекиваним наставцима говорили су представници 

пилот лука PoWER – Бари, Брчко, Драч, Игуменица, Равена и Ријека: г-ђа Валентина 

Сантоликвидо – Национални истраживачки савет института за грађевинску технологију из 

Италије; г-ђа Аида Чељо – Центар за економски, технолошки и околински развој, Сарајево (Босна 

и Херцеговина); г-дин Фотис Стергиопоулос – Центар за истраживање и технологију (Грчка); г-ђа 

Савериа Тестон – Национална конфедерација занатлија и малих и средњих предузећа, Равена 

(Италија) и г-ђа Флорета Кертуша – Општина Драч (Албанија). Након тога, Роберто Малвеци – 

ИТЦ-ЦНР (Италија) – био је модератор радионице за потписнике протокола с циљем 

успостављања заједничких накнадних активности Мреже иновативних центара везаних за 

стратегију и проналажења будућих могућих тема које треба истражити путем методологије 

PoWER. 

Други дан догађаја, отворио је проф. Антонио Окиуци, директор Националног истраживачког 
савета Института за грађевинску технологију из Италије. Г-ђа Адела Фрања, сарадница за 
пројекте АДРИОН, говорила је о будућим перспективама програма АДРИОН. Пројекат PoWER и 
његове циљеве представио је г-дин Марко Падула, координатор пројекта PoWER. Др Адриан 
Хакај – директор истраживања на Институту за сарадњу и развој (Албанија) – модерирао је 
округлим столом „Еволуција лука након избијања COVID19: Питања, изазови, нове могућности“ 
на ком су учествовали: г-дин Пиро Венгу, директор Лучке управе Драч (Албанија), г-дин Мирсад 
Чустовић, Лука Брчко (Босна и Херцеговина), г-дин Твртко Томљеновић, Лучка управа Ријека 
(Хрватска) и г-дин Сабатино Катани, Студијски центар Конфкомерцио из Пескаре (Италија). Др 
Фотис Стергиопоулос – Центар за истраживање и технологију (Грчка) – модерирао је другим 
округлим столом „Луке као логистичка, дигитална, одржива и економска средишта: Предности 
и изазови четири PoWER транзициона пута за развој АДРИОН лука“, на ком су учесници били: 
проф. Осман Метала, Универзитет у Драчу (Албанија), г-дин Енерс Човрк, Институт ИПСА 
Сарајево (Босна и Херцеговина), г-дин Твртко Томљеновић, Лучка управа Ријека (Хрватска), г-дин 
Андреа Барди, Институт за транспорт и логистику (Италија), и г-дин Францеско Мањаноли, Лучка 
управа Равена (Италија). 
Успешној реализацији пројекта „PoWER“ – који се спроводи у оквиру Интерег V-б Јадранско-
јонског програма 2014 - 2020, а суфинансира се средствима Европске уније у износу  од 
1.220.944,42 евра, са циљем давања подршке развоју лучких области у иновационе центре и 
креирања мреже иновативних центара који су посвећени заједничкој сарадњи и развоју – 
допринели су партнери из 6 држава: Албаније, Босне и Херцеговине, Грчке, Италије, Србије и 
Хрватске. 
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16. Одржана видео конференцији поводом почетка Интерег – ИПА пројекта Мађарска-Србија 

под називом: „Млади и наслеђе – традиција и будућност у прекограничном региону – 

HERINFUTUR“ 

У просторијама Привредне коморе Војводине, 18. децембра 2020. године, одржана је видео 

конференција поводом почетка Интерег – ИПА пројекта Мађарска-Србија под називом: „Млади 

и наслеђе – традиција и будућност у прекограничном региону – HERINFUTUR“. 

Као домаћин видео конференције, обратио се директор Фонда „Европски послови“ АПВ 

Александар Симурдић, који је том приликом истакао да су историјске околности створиле и неке 

нове културне прилике, које нас све повезује. Он је истакао да културна заштита добара јесте 

наш залог за будућност и зато млади и јесу фокус овог пројекта. Целокупно наслеђе припада 

свима и зато оно јесте последњих неколико деценија битан део јавног дискурса и примарни 

ресурс за развој креативне економије. Директор Симурдић истакао је да наслеђе осигурава 

културни континуитет, процес идентификације и јачања индивидуалног и колективног 

идентитета, поштовање других култура и разноликости културних израза, афирмацију 

симболичких, едукативних, социјалних, економских и других вредности. Како је навео, културно 

наслеђе је база знања за развој креативног друштва и средство подстицања локалног 

економског развоја. Препознавање потенцијала и одрживо управљање културним наслеђем 

треба да послужи локалним самоуправама као оквир за његово укључивање у друге локалне 

развојне стратегије и пројекте. Културно наслеђе може бити релевантно и у смислу локалног 

плана заштите животне средине, или локалне стратегије развоја туризма. Ревитализација 

урбаних простора је још један од ефеката рехабилитације културног наслеђа, што је, између 

осталог, један од програмских циљева Новог Сада у приприпремама за 2021. годину, годину 

Европске престонице културе. На крају, не и најмање важно, културно наслеђе је релевантно и 

за подстицање предузетништва, као и развој малих и средњих предузећа, истакао је Симурдић. 

На видео конференцији су се обратили и покрајински секретар за културу, јавно информисање и 

односе с верским заједницама Драгана Милошевић, као и  потпредседник скупштине Жупаније 

Чонград- Чанад  Ерш Полнер. Истичући велико задовољство што је ово други по реду пројекат 

ове врсте сарадње у протекле две године, секретар Милошевић је апострофирала и његову 

посебну важност, полазећи од чињенице да је културно наслеђе у мултиетничким заједницама 

посебан мост комуникације, цивилизацијских тековина и уважавања различитости. 

Драгана Милошевић је нагласила да јој је посебно драго што ће млади, како из Жупаније 

Чонград, тако и наша деца, имати прилику да кроз радионице, едукацију и сазнања о 

различитостима боље упознају и надограде своја постојећа знања о културном наслеђу, његовој 

заштити и очувању. Потпредседник скупштине Жупаније Чонград- Чанад Ерш Полнер је истакао 

задовољство што ће се Интерег–ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија 

имплементирати у оквиру финансијског периода 2014-2020 Европске уније. Марко Тешић и 

Филип Јовановић из Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с 

верским заједницама представили су план и програм активности овог пројекта, вредног 

130.150,14 еура.   
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IV ЕВРОПСКА САРАДЊА И ПАРТНЕРСТВА 
 

Фонд „Европски послови“ АП Војводине даје пуну подршку промоцији покрајинских капацитета 

и потенцијала успостављајући нову сарадњу, као и користећи своје активно присуство у 

појединим европским институцијама (Институт европских регија (ИРЕ) – Салцбург, Аустрија). 

У складу са приоритетима покрајинске администрације, на овај начин пружен је допринос 

препознатљивости АП Војводине и јачању институционалног и регионалног повезивања 

војвођанских партнера и релевантних партнера из Европске уније. 

Табела 4.  – Преглед активности у циљу јачања европске сарадње и партнерства у периоду 
јануар – децембар 2020. године 
 

Редни   
број 

Европска сарадња и партнерства Датум 

1. 

Догађај: Састанак и теренска посета у оквиру пројекта ECOWAM 
Локација: Нови Сад, Србија 
Организатори: Фонд „Европски послови“ АП Војводине 
 

3-4.02.2020. 

2. 

Догађај: Одржана студијска посета у оквиру пројекта „Cornucopia“ 
Локација: Асотхалом, Мађарска 
Организатори: Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Национални 
центар за истраживања и иновације у пољопривреди из Мађарске, 
Иновативна нон-профитна фондација за агро-биотехнички развој 
бизниса из Мађарске, Непрофитно д.о.о за истраживање житарица из 
Мађарске, Удружење баштована Сента,  Универзитет у Новом Саду, 
Пољопривредни факултет. 

4.02.2020. 

3. 

Догађај: Одржан први сусрет партнера на пројекту „Подршка 
демократској Унији и активном грађанству у дигиталној ери – 
DIGITAL“ 
Локација: Пене, Италија 
Организатори: Пене Италија, Фонд „Европски послови“ АП Војводине  

10.02.2020. 

4. 

Догађај: Пројектни састанак и теренска посета Мађарској у оквиру 
пројекта „ECOWAM" 
Локација: Сегедин, Мађарска 
Организатори: Управа за водопривреду за подручје Доња Тиса – 
ATIVIZIG, Фонд  „Европски послови” АП Војводине 

4-5.03.2020. 

5. 

Догађај: Настављена реализација пројекта Parainspired 
Локација: Инђија, Србија 
Организатор: Покрајински секретаријат за спорт и омладину,  
Олимпијски комитет Босне и Херцеговине, Општина Инђија и Фонд 
„Европски послови“ АП Војводине  

12.09.2020.  

6. 

Догађај: Пројектни састанак и теренска посета у оквиру пројекта 
BABECA 
Локација: Бездан, Сомбор, Србија 
Организатори: Фонд „Европски послови” АП Војводине, ЈВП „Воде 
Војводине“ Нови Сад    

21.09.2020. 

7. 
Догађај: Округли сто у оквиру пројекта BABECA 
Локација: Бездан, Сомбор, Србија 

25.09.2020. 
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Организатор: Фонд  „Европски послови” АП Војводине, Дирекција за 
водопривреду Доњег Подунавља(Мађарска), ЈВП „Воде Војводине” 
Нови Сад  
 

8. 

Догађај: Живка Парк из Француског парламента гостујући предавач у 
оквиру Специјалистичког програма „Управљање регионалним 
развојем кроз ЕУ фондове” 
Локација: онлајн конференција  
Организатори: Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Универзитет 
Едуконс    

2.10.2020. 

9. 

Догађај: Други инострани гост предавач на Специјалистичком 
програму 
Локација: Онлајн конференција 
Организатори: Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Универзитет 
Едуконс    

17.10.2020. 

10. 

Догађај: Покрајински секретар Огњен Бјелић говорио у име АП 
Војводине на Европској недељи региона и градова 2020. 
Локација: видео конференција 
Организатори: Европска комисија и Комитет региона; Регионално 
партнерство: Аутономна провинција Боцен, Јужни Тирол; Корушка 
(Аустрија); Венето; Марке; Лацио; Фриули-Венеција-Ђулија (Италија); 
Кујавско-поморски регион (Пољска); Норланд (Норвешка); Буш ди Рон 
(Француска); Кастиља ла Манча (Шпанија) и Регионална агенција 
(Грчка), Фонд „Европски послови“ АПВ – Канцеларија АПВ у Бриселу 
 

19.10.2020. 

11. 

Догађај: Пети регионални форум младих лидера у Новом Саду 
 Локација: Сремска Каменица, Србија    
Организатори: Европски покрет у Србији – локални огранак Нови Сад, 
Београдски фонд за политичку изузетност у партнерству са 
Регионалним саветом за сарадњу (РСС), Фонд „Европски послови“ АП 
Војводине 

30. 10.2020- 
2.11.2020. 

12. 

Догађај: Трећи регионални пословни форум 
Локација: онлајн  форум, Нови Сад, Србија 
Организатори: Аутономна покрајина Војводина, Скупштина 
европских регија, Привредна комора Војводине, Развојна агенција 
Војводине, Европска мрежа предузетништва, Фонд „Европски 
послови“ АП Војводине 

10.11.2020. 

 
1. Састанак и теренска посета у оквиру пројекта ECOWAM 

У организацији Фонда „Европски послови“ АП Војводине, у Новом Саду, 3. фебруара 2020. године 

одржан је састанак чланова пројектног тима у оквиру пројекта „Еколошко управљање водама 

против екстремних временских услова у пограничној области – ECOWAM” који се спроводи у 

оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија и који има за циљ 

спречавање негативних ефеката на квалитет водних тела успостављањем заједничког система 

унапређења управљања водама у АП Војводини и Жупанији Чонград.  

Током састанка, чланови пројектног тима разговарали су о спроведеним активностима у 

седмом  извештајном периоду, као и о предстојећим активностима током наредног извештајног 

периода.  

Наредног дана, 4. фебруара 2020. године, одржана је теренска посета деоницама реке Јегричке 
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код Темерина, на потезу где је изграђена инспекциона и шетна стаза дужине 1,5 км. Поред 

изградње поменуте стазе, пројектне активности са српске стране су, између осталог, обухватале 

и радове на измуљивању реке Јегричке и уклањању израсле вегетације из корита реке у дужини 

од скоро 11 км. 

Партнерство на пројекту „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у 

пограничној области -ECOWAM”, чији укупни буџет износи 1.758.447,43 евра, од чега 

суфинансирање Европске уније (ИПА) износи 1.494.680,31 евра, чине Управа за водопривреду за 

подручје Доња Тиса - АТИВИЗИГ (Мађарска), ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад (Србија) и Фонд 

„Европски послови” АП Војводине (Србија).  

 

2. Одржана студијска посета у оквиру пројекта „Cornucopia“ 

У оквиру имплементације пројекта „Cornucopia“, 4. фебруара 2020. године, одржана је студијска 

посета пољопривредних произвођача из Србије у Ашотхалом (Мађарска). Том приликом, 

пољопривредни произвођачи из Мађарске су представили резултате и искуства истраживања у 

вези са производњом и прерадом батата. Поред овога, организован  је и тренинг о узгоју батата, 

те су пољопривредни произвођачи имали прилику да се информишу о  начину узгајања батата, 

о предностима и манама, али и  могућностима узгоја батата. 

Пројекат „Конкурентна одрживост пољопривредних предузећа кроз развој нових производа са 

додатом вредношћу на бази алтернативних биљних врста – Cornucopia“, који се спроводи у 

оквиру Интерег ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, усмерен је на 

подстицање заједничког истраживања у циљу унапређења капацитета за запошљавање и 

развоја малих и средњих предузећа, као и пољопривредне и прехрамбене индустрије у 

прекограничној области посредством примене нових технологија, развијања нових производа и 

одрживе употребе природних ресурса. 

 

3. Одржан први сусрет партнера на пројекту „Подршка демократској Унији и активном 

грађанству у дигиталној ери – DIGITAL“ 

У месту Пене, у Италији, оджан је четвородневни сусрет партнера на пројекту 

„Подршка демократској Унији и активном грађанству у дигиталној ери – DIGITAL“. 

Том приликом, одржана је и конференција на тему „Дигитална демократија, технолошка 

достигнућа и начин на који обликују локалну и ЕУ демократију“ на којој је учествовао велики број 

италијанских експерата.  Између осталих, на конференцији су  говорили Лоренца ди Вићенцо, 

комесарка европских политика, адвокат Сандро ди Минцо, професор европског компјутерског 

права и нових технологија Универзитета у Риму, Енцо Фамиани, професор историје на факултету 

у Пескари, као и Ђовани Маркантонио, менаџер Развојне агенције  при Привредној комори у 

Киетију. 

Одржан је и округли сто на тему дигиталне технологије и њиховог утицаја на демократију, те 

дискусија са партнерима. 

Током трећег дана, партнери су посетили Привредну комору у Киетију и сусрели се са 

представницима невладиних организација. 
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Последњег дана, партнери су разговарали о наредним догађајима и активностима које се очекују 

на пројекту. 

 

4. Пројектни састанак и теренска посета Мађарској у оквиру пројекта „ECOWAM" 

У оквиру пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у 

пограничној области – ECOWAM“, у организацији Управе за водопривреду за подручје Доња Тиса 

– ATIVIZIG, 4. и 5. марта 2020. године, у Сегедину одржан је заједнички састанак пројектног тима 

и посета радовима – који су предвиђени пројектом ECOWAM – у близини главног канала Курца 

код Миндсента, Сегвара и Сентеша, на ком су учествовали чланови пројектног тима ATIVIZIG -а, 

ЈВП „Водe Војводине“, Нови Сад и Фонда „Европски послови“ АП Војводине. 

Током састанка, чланови пројектног тима разговарали су о спроведеним активностима у 

претходном периоду као и о предстојећим активностима у наредном периоду. Током теренске 

посете, стручњаци ATIVIZIG -а известили су чланове пројектног тима о динамици извођења 

радова, са мађарске стране, предвиђеним пројектом ECOWAM. Радови на измуљивању главног 

канала Курца код Миндсента, односно Сегвара, су у завршној фази. Код Сентеша, изградња нове 

уставе и преводнице Бикаиштало је у току, а након грађевинских радова, на објекту је планирана 

и изградња мониторинг станице. 

Пројекат „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној 

области – ECOWAM ” спроводи се у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње 

Мађарска - Србија. Партнери на пројекту – чији укупни буџет износи 1.758.447,43 евра, од чега 

суфинансирање Европске уније (ИПА) износи 1.494.680,31 евра – су Управа за водопривреду за 

подручје Доња Тиса - ATIVIZIG (Мађарска), ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад (Србија) и Фонд 

„Европски послови” АП Војводине (Србија). Пројекат има за циљ спречавање негативних ефеката 

на квалитет водних тела успостављањем заједничког система унапређења управљања водама у 

АП Војводини и Жупанији Чонград. 

 

5. Настављена реализација пројекта Parainspired 

Покрајински секретар за спорт и омладину Владимир Батез присуствовао је 12. септембра 2020. 

године, у Инђији, егзибиционом мечу у стоном тенису за особе са инвалидитетом, који је 

организован као завршни корак у реализацији пројекта „Социјална интеграција кроз параспорт 

– Parainspired“. 

Пројекат је финансиран средствима Европске уније у оквиру ИПА II Програма прекограничне 

сарадње Србија-Босна и Херцеговина. Вредност пројекта је 263.000 евра, а учешће Европске 

уније је 224.000 евра. Партнери у релизацији пројекта су Олимпијски комитет Босне и 

Херцеговине, Општина Инђија и Фонд „Европски послови“ АП Војводине, а носилац пројекта је 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину. 

Следећег викенда у Сарајеву се организује егзибициони меч у пара дисциплини седеће одбојке 

и тиме се завршава реализација пројекта „Социјална интеграција кроз параспорт – Parainspired!“ 
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6. Пројектни састанак и теренска посета у оквиру пројекта BABECA 

У оквиру пројекта „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан (BABECA)“, 

дана 21. септембра 2020. године, одржан је 11. састанак чланова пројектног тима, као и теренска 

посета преводници Бездан и преводници и устави Шебешфок ради процене стања на терену 

након завршетка радова који су извршени на поменутим локацијама током пројекта у циљу 

рехабилитације објеката, као и договора око организације предстојећег округлог стола и 

завршне конференције у оквиру пројекта. 

Стратешки пројекат „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан – 

BABECA“, који се спроводи у оквиру Интерег ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска-

Србија и чији укупни буџет износи 8.699.537,91 евра, од чега суфинансирање Европске уније 

(ИПА) износи 7.394.607,21 евра,  усмерен је на унапређивање прекограничних система за 

управљање водама и превенцију ризика. Пројекат заједнички спроводе Дирекција за 

водопривреду Доњег Подунавља, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Фонд „Европски послови” 

АП Војводине. 

 

7. Округли сто у оквиру пројекта BABECA 

У оквиру пројекта „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан (BABECA)“, 

који суфинансира Европска унија кроз Интерег ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-

Србија, 25. септембра 2020. године на преводницни Бездан, одржан је округли сто на тему 

прекограничне сарадње у области водопривреде. 

Партнерство на пројекту, чији укупни буџет износи 8.699.537,91 евра, од чега суфинансирање 

Европске уније (ИПА) износи 7.394.607,21 евра, чине Дирекција за водопривреду Доњег 

Подунавља (Мађарска), ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад (Србија) и Фонд „Европски послови” АП 

Војводине (Србија). 

Циљ округлог стола био је представљање реализованих пројектних активности и постигнутих 

резултата који доприносе побољшању протока воде у каналу Баја-Бездан, унапређењу 

прекограничних система за управљање водама и превенцији ризика од поплава. Теме 

обухваћене округлим столом, иако усмерене на канал Баја-Бездан, могу да послуже као пример 

добре праксе које се може применити и на друге водотокове. 

Скуп је отворила Ивана Ђурица, помоћница директора Фонда „Европски послови“ АП Војводине, 

а скуп је  поздравио Стеван Илинчић, помоћник директора ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад. 

Примере добре праксе у регулисању и одржавању водотока, као и у одбрани од поплава, 

присутнима су представили стручњаци из партнерских институција у области управљања водама 

из Србије и Мађарске, Жолт Кираљ, менаџер пројекта, испред Дирекције за водопривреду 

Доњег Подунавља, и Зоран Маџгаљ испред ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад. 

Пројекат се реализовао у периоду од 29. септембра 2017. године до 28. септембра 2020. године. 

 

8. Живка Парк из Француског парламента гостујући предавач у оквиру Специјалистичког 

програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове” 

У оквиру 7. циклуса Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ 

фондове” који Фонд „Европски послови” АП Војводине успешно реализује у сарадњи са Едуконс 
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универзитетом, 2. октобра 2020. године, организовано је онлајн предавање Живке Парк из 

Француског парламента. Теме које су се анализирале биле су „Еколошка транзициона политика 

у Француској од 2017. године” и „Користи ЕУ фондова на француским локалним подручјима: 

случај Долине Оазе”. 

Током предавања, полазници су имали прилике да се ближе упознају са примерима успешно 

реализованих пројеката финансираних из ЕУ донација, а који су се спровели на подручју 

департмана Долине Оазе (Val-d'Oise) који припада Париском региону у северном делу 

Француске и обухвата 185 општина. Полазницима је, такође, веома корисно било да чују и на 

који начин Србија може боље да искористи ЕУ средства, на који начин становништво може да се 

мотивише како би брже и ефикасније конкурисало за ЕУ фондове, као и о изазовима у области 

животне средине. 

 

Живка Парк, пореклом из Србије, у оквиру Француског парламента, изабрана је за посланика 

Долине Оазе у Народној скупштини Француске у којој је и председник посланичке групе 

„Француско-српског пријатељства” која има за циљ да ојача пријатељство између ове две земље. 

 

9. Други инострани гост предавач на Специјалистичком програму 

Предавање другог иностраног госта предавача на Специјалистичком програму „Управљање 

регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ одржано је 17. октобра 2020. године. Јелена Видовић, 

пројектни менаџер у Регионалној развојној агенцији Горењска – чије је седиште у Крању, 

Република Словенија – представила је полазницима пословање агенције као и успешно 

реализоване ЕУ пројекте. 

Агенција је основана 1995. године и има преко 200 реализованих европских пројеката. Пројекте 

које је гостујући инострани предавач представила били су на тему културе, туризма, спорта, 

привреде, енергетске ефикасности, дигитализације, мобилности и др. Република Словенија, као 

чланица ЕУ, има много већи број доступних фондова и ЕУ програма у односу на све земље које 

су у претприступном процесу. Такође доступни су им и прекогранични ИПА програми, који су 

полазницима Програма познати с обзиром да су се у 3. модулу упознали и са доступним ИПА 

програмима у Републици Србији. Да би пројекат могао да се напише, Видовић је напоменула да 

тема мора да буде прихватљива у самом позиву одређеног ЕУ програма на који желимо да 

аплицирамо. Оно што је актулено и што се очекује у новој буџетској перспективи 2021 – 

2027.  јесу између осталог, пројекти на тему дигтализација, паметних специјализација и 

мобилности. Иако се предавање одржало преко Зум апликације било је интерактивно са 

бројним питањима полазника.  

 

10. Покрајински секретар Огњен Бјелић говорио у име АП Војводине на Европској недељи 

региона и градова 2020.  

Видео конференција „Локализација Европског зеленог договора“одржана је 19. октобра 2020. 

године, у периоду од 11:30 до 13:00 часова. Тиме је Аутономна покрајина Војводина остварила 

учешће у Европској недељи региона и градова (ЕНРГ) која се одржала од 5. до 22. октобра у 

хибридном формату, у формату видео конференција и врло ограниченом физичком присуству 

на појединим догађајима. Овај догађај је представљао део треће недеље манифестације ЕНРГ 
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која је посвећена „Зеленој Европи”. Такође, истог дана, виртуелно је отворена и Европска зелена 

недеља. 

 У име АПВ, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 

самоуправу Огњен Бјелић обратио се видео поруком учесницима скупа - којих је, посредством 

интернета, било око деведесет. Секретар Бјелић је говорио о постизању стандарда које 

предвиђа Европски зелени договор у земљама кандидатима за чланство у ЕУ, односно 

регионима попут АПВ, те изразио наду да ће ЕУ, кроз ИПА и друге инструменте који су на 

располагању, понудити довољно средстава за пројекте у области заштите животне средине, као 

и у другим областима. Секретар је такође истакао пројекте које је АПВ до сада реализовала, те 

спремност покрајинских институција да задрже висок проценат ефикасности у коришћењу 

европских средстава, уз чињеницу да је АПВ до сада искористила преко деведесет процената 

средстава која су била на располагању. 

 Догађај је модерирао представник Секретаријата комисије за животну средину, климатске 

промене и енергију (ЕНВЕ) при Комитету региона (КР), Ђанлука Спинаћи (Gianluca Spinaci) који се 

обавезао да ће закључци ове презентације бити део амандмана у оквиру будућег мишљења КР 

у име ЕНВЕ. Током догађаја чуле су се занимљиве перспективе различитих учесника. 

Представник Региона Норланд из Норвешке, Макс Гардиф Хофман, члан омладинског већа овог 

региона, говорио је о перспективама за младе људе кроз пројекте у области зелених политика и 

најавио да ће главни град овог региона Будо (Bodø) бити Европска престоница културе 2024. 

године. Председник Скупштине региона Венето, Роберто Ђамбети (Roberto Ciambetti), говорио 

је о стратегијама раста које морају имати за циљ трансформацију Европе у зелени континент, 

како би се достигао амбициозни циљ од 0% емисије угљендиоксида. Истакао је да 

пољопривредни сектор, у достизању овог циља, игра пресудну улогу, те је представио мрежу за 

развој и истраживања коју је креирала Регија Венето, а у којој је интегрисан рад универзитета и 

института који заједно са пољопривредницима раде на осавремењивању сектора, посебно у 

циљу употребе што мање хемијских средстава у пољопривреди. 

У име пољског Кујавско-поморског региона, говорио је Пјотр Цалбецки (Piotr Całbecki), 

представник региона у КР. Он се осврнуо на економску структуру свог региона у погледу зелених 

политика, а посебно у контексту предстојећег програмског периода 2021-2027. Гувернер 

аустријске Корушке, Петер Каизер (Peter Kaiser), одржао је свеобухватан говор о изазовима са 

којима се суочава Европа у овој кризној години, те како ти изазови доказују да морамо више 

пажње посветити еко-социјалним вредностима. Циљ Корушке, у наредном периоду, јесте да 

омогуће половину укупне производње енергије из обновљивих извора, посебно се осврнувши 

на иницијативе које Корушка има за подстицај у овим областима. 

 Масимилиано Федрига (Massimiliano Fedriga), председник Региона Фриули-Венеција-Ђулија 

(ФВЂ), говорио је о синергији ИТ и зеленог сектора у овом региону, односно о резултатима који 

већ до 2025. године могу довести до 0% емисије. Председник ФВЂ је истакао на чињеницу да 

морамо направити јасне планове, како би свако у свом региону прилагодио политике укупним 

мерама Европског зеленог договора. Хосе Луис Ескудеро Паломо (Јosé Luis Escudero Palomo), 

гувернер шпанског региона Кастиља Ла Манча, такође се осврнуо на циљеве тог региона до 2030. 

године, истакавши стратегију и закон који овај регион има, а који подразумева финансијске мере 

и фискалне олакшице у седамнаест различитих сектора. Алесандра Сарторе, члан КР у име 

Региона Лацио и министар у регионалној влади, промовисала је овај италијански регион као 

један од најуспешнијих зелених региона у италијанској економији, посебно истичући Зелени 

план Лација, кроз који су поред бројних иницијатива омогућене конверзије штетних емисија 

појединих фабрика у регион у енергетски ефикасне и чисте фабрике, а путем ЕУ фондова у 
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области зелених политика. Дидије Рено (Didier Réault) у име француског Ушће Роне (Bouches-du-

Rhône), уз потешкоће са конекцијом, и Христос Папус (Christos Pappous) председник општине 

Фили у Грчкој, такође су говорили о циљевима својих региона, односно општина. 

Комисија ЕНВЕ при КР ће закључке ове конференције укључити у свој извештај, а у даљој 

координацији ће помоћи регионални представници у Бриселу.  

 

11. Пети регионални форум младих лидера у Новом Саду 

 

Пети регионални форум младих лидера одржан је у Новом Саду у периоду од 30. октобра до 2. 

новембра 2020. године. 

Регионални форум младих лидера је годишња конференција која окупља младе, друштвено 

активне, појединце из Western Balkans 6 организације у циљу њиховог укључивања у дискусије 

о актуелним друштвеним и економским темама и развијању решења заснованих на 

претходним  знањима и друштвеном ангажовању. Током година, Форум је постепено, али 

постојано, прерастао у место окупљања младих, амбициозних лидера. 

Ове године, Форум је био више економски оријентисане, стога је главни циљ био адресирање 

тренутних друштвено-економских промена на Западном Балкану, инспирисаних тежњом ка 

стварању онога што је постало познато као Мини шенгенска иницијатива – то јест економско 

повезивање држава Западног Балкана. Теме које су биле у фокусу су слободно кретање људи, 

регионална дигитална агенда, регионално индустријско и инвестиционо подручје, подршка 

младим предузетницима, као и демографске промене и одрживи демографски развој у 

државама Западног Балкана. Поред тога – с обзиром на важност заједничког регионалног 

тржишта – стварено је окружење за отворене дискусије између младих лидера оријентисаних  ка 

пословању и предузетништву и  старијих професионалаца са циљем размене искустава.  

На форуму су учешће узели и представници Фонда „Европски Послови“ АП Војводине. 

Форум је организовао Европски покрет у Србији – локални огранак Нови Сад – Београдски фонд 

за политичку изузетност у партнерству са Регионалним саветом за сарадњу (РСС). Форум додатно 

подржава Покрајинска влада АП Војводине и Град Нови Сад.  

 

12. Трећи регионални пословни форум 

 

У организацији Аутономне покрајине Војводине, Скупштине европских регија, Привредне 

коморе Војводине, Развојне агенције Војводине, заједно са Европском мрежом предузетништва 

и Фондом „Европски послови“ АП Војводине, одржан је Трећи регионални пословни форум у 

Привредној комори Војводине. Форум је организован у онлајн окружењу, у складу са тренутном 

епидемиолошком ситуацијом. 

Отварајући Форум, председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић, оценио је да 

Пословни форум представља изванредан амбијент који би требао да постигне  резултатате. 

Учесницима  Форума обратио се  и председник Скупштине АП Војводина Иштван Пастор  који 

је  захвалио   овогодишњим учесницима и организаторима, и оценио је да нам предстоји време 

пуно изазова. Потпредседник Скупштине АП Војводине Дамир Зобеница истакао је да 

Регионални пословни форум представља синергију више институција и резултат је активног 

учешћа АП Војводине у раду Скупштине европских регија више од 20 година. 
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У уводном делу, учесницима су се обратили и Европски комесар за суседство и проширење 

Оливер Вархељи, шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици, као и председник Скупштине 

европских регија Магнус Бернтсон. 

На отварању Форума обратили су се и Никола Жежељ, директор развојне агенције Војводине, 

Николас Бурге из Генералног директората за трговину Европске комисије, Лукас Мандл, члан 

Европског парламента, Хуан Хосе Мартинез Лозано, представник Регије Мурцио из Шпаније, 

Александра Сантини, представница Регије Абрузо из Италије и Ванг Тианминг, генерални 

директор Канцеларије за спољне послове кинсеске провинције Фуђијен. 

Овогодишњи Регионални пословни форум окупио је преко 210  учесника из 28 земаља са три 

континента, а за Б2Б сусрете пријавило  се  преко 200 учесника. 

 

Табела 5. – Потписани протоколи о сарадњи у периоду јануар – децембар 2020. године  
 

Датум Назив институције Место Предмет сарадње 

22.12.2020.  
Јавна медијска 

установа „Радио – 
телевизија Војводине“ 

Нови 
Сад 

Споразумом споразумне стране исказују 
заједнички интерес и успостављају 
дугорочну сарадњу ради подстицања 
успешног партнерства, ефикаснијег 
вршења делатности, искоришћавања 
расположивих ресурса и спровођења 
програмских циљева споразумних страна 
( производња фото и видео садржаја, 
документарно – репортажних форми са 
тематском одредницом локалних 
самоуправа, производњу Виртуелне туре 
кроз АП Војводину, реализацију 
едукативних активности, пружањем 
континуиране консултанске подршке 
приликом израде предлога пројеката, 
дефинисања пројектих идеја, 
проналажења извора финансирања и 
укључивања РТВ у пројектне 
конзорцијуме). 

09.12.2020. 
Галерија Матице 

српске 
Нови 
Сад 

Предмет Споразума је међусобна 
подрашка и сарадња галерије и Фонда на 
реализацији појединачних и заједничких 
циљева, који ће се прецизно дефинисати 
посебним уговорима о сарадњи за сваку 
појединачну активност. 

25.11.2020. 
Универзитет у Новом 

Саду 
Нови 
Сад 

Уговорне стране су сагласно констатовале 
да је Фонд пројектни партнер у пројекту 
„Јачање предузетничких вештина 
културне и креативне индустрије за 
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валоризацију културног наслеђа и развој 
модела одрживог туризма у Јадранско -  
јонском региону – CCI4TOURISM“; 
Споразумом о пословно – техничкој 
сарадњи конкретизује се реализација 
наведеног пројекта у циљу промовисања 
сарадње, учешћем у подстицању раста и 
развоја сектора културних и креативних 
индустрија, и локално и 
транснационално, са акцентом на 
унапређењу туристичке понуде у 
јадранско – јонском региону. 

27.10.2020. 

Покрајински завод за 

спорт и медицину 

спорта 

Нови 

Сад  

Успостављање процедура за унапређење 

сарадње и координације на пословима 

повезивања покрајинске администрације 

и релевантних субјеката у циљу општег 

развоја и унапређења спорта и његовој 

афирмацији на домаћем и међународном 

плану; креирање и имплементација 

европских пројеката; образовања 

кадрова и менаџмента за потребе 

европских интеграција; усклађивање 

сопствених програма, пројеката и 

активности у области европских 

интеграција, ради остваривања и 

обезбеђивања заједничких интереса; 

сарадња у оквиру информисања јавности 

о коришћењу претприступних и других 

инструмената развојне политике; 

промоције европских вредности и 

регионалне политике као развојног 

инструмента; сарадња са релевантним 

међународним и домаћим 

институцијама; сарадња и на другим 

пословима када то стране нађу за 

потребно.   
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V КАНЦЕЛАРИЈА АП ВОЈВОДИНЕ У БРИСЕЛУ  
 

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

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

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

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

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

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

 

1. Резиме канцеларије у Бриселу 
 
Током 2020. године, у специфичним глобалним условима пандемије вируса SARS-CoV-2, 

Канцеларија АПВ у Бриселу (у даљем тексту: Канцеларија) остварила је редовно праћење рада 

најважнијих институција ЕУ у областима од значаја за АПВ, а у складу са објективним 

могућностима, те ограничену комуникацију са другим регионима и градовима заступљеним у 

Бриселу, а највише у циљу представљања АПВ и учешћа на 18. Европској недељи региона и 

градова (ЕНРГ). Канцеларија је остварила континуитет у комуникацији са бројним институцијама 

ЕУ, посебно Комитетом региона (КР), Комисијом за држављанство, институционалне и спољне 

послове (Цивекс), специјализованим агенцијама Европске комисије (ЕК) у областима културе, 

спорта и образовања; другим организацијама, попут, Скупштине европских регија (АЕР), 

белгијским регионалним развојним и привредним агенцијама, као и различитим 

представницима региона и градова.  

У складу са приоритетима зацртаним током 2019. године, а у циљу остваривања сарадње са 

регионима са којима АПВ, односно Канцеларија у Бриселу, није до тада имала интензивнију 

сарадњу, почетком 2020. године одржан је састанак са директором бриселске канцеларије 

Удружења привредника Баварске, г-дином Фолкером Пиц-Турмом. Током састанка су 

предвиђене могућности успостављања редовне комуникације између различитих привредних 

инситуција АПВ и Баварске. 

Почетком 2020. године отпочео је мандат нове ЕК, што је била прилика за упознавање са новим 

ресорним комесаром, односно приоритетима ЕК у раду са регионалним представницима у 

Бриселу. У циљу тога, комесар за кохезију и реформе, у чијем ресору је генерални-директорат 

ЕК за регионалне и урбане политике (DG REGIO), г-ђа Елиза Фереира, угостила је више од педесет 
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регионалних представника међу којима и представнике АПВ у Бриселу. Главне теме састанка, о 

којима смо известили редовним путем, биле су перспективе предстојећег Вишегодишњег 

финансијског оквира (ВФО) за период 2021-2027, са посебним освртом на средства из 

кохезионих фондова у области политика и пројеката заштите животне средине, тј. борбе против 

негативних ефеката климатских промена.  

Такође, ЕК је крајем јануара била домаћин првог припремног састанка за предстојећу 18. 

Европску недељу региона и градова (ЕНРГ), што је искоришћено за неформалне састанке како са 

представницима КР, тако и са бројним представницима региона заступљених у Бриселу. 

Крајем јануара, делегација Фонда „Европски послови” АП Војводине, предвођена директорком 

В. Ендерић, боравила је у службеној посети Бриселу. Поред предвиђених састанака, делегација 

је остварила учешће на информативној конференцији на тему програма Ерасмус плус у области 

спорта, коју је организовала ЕК, односно Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну 

политику и културу (EACEA). Учешће делегације током ове бриселске конференције, је наставак 

успешне праксе коју Канцеларија спроводи са другим организацијама са територије АПВ, а која 

је до сада резултирала у пројектима значајне вредности. Пројекат Универзитета у Новом Саду 

„Спорт за здравље“, чију комуникацији са институцијама ЕУ је потпомогла Канцеларија, јавно је 

похваљен током конференције. Овај пројекат је привукао готово 30% средстава која су у 2019. 

години била додељена субјектима из Србије кроз овај програм ЕУ.  

У другој половини фебруара одржано је 138. Пленарно заседање КР, на којем је представљено 

Мишљење о пакету проширења (Мишљење) за 2019. годину. Канцеларија је испратила заседање 

и известила о најважнијим закључцима редовним путем. Током заседања, изабрани су највиши 

функционери КР у предстојећем мандату, као и нови председавајући Цивекс. У Мишљењу, за 

разлику од претходних година, није било експлицитног помињања АПВ, односно локалних 

самоуправа са територије АПВ, а иницијативом Канцеларије су отклоњени вредносно негативни 

ставови претходног известиоца који су били присутни у досадашњим извештајима, а односили 

су се на законодавна решења РС у вези са АПВ.  

Канцеларија је, такође почетком године, одржала састанак са представницима италијанске 

регије Венето, водећим партнером у конзорцијуму са којим је АПВ успештно сарађивала 2018. и 

2019. године на организацији представљања током ЕНРГ. Током састанка разговарало се о 

успостављању партнерства за 2020. годину, односно о заједничкој сарадњи АПВ и Венета кроз 

више програма ЕУ. Упућена је конкретна иницијатива за сарадњу у пројекту едукације младих 

људи у области туризма, кроз програм Еrazmus + (приоритетна област К2). Поред тога, током 

године у виртуелном формату, на иницијативу Канцеларије спроведене су консултације и 

предата апликација за заједничко учешће у пројекту „RAREDUCANDO“, у оквиру исте 

приоритетне области.  

Представништво немачке савезне државе Баден-Виртемберг у Бриселу, инициравши поновно 

успостављање бриселске радне групе за Стратегију ЕУ за Дунавски регион (EUSDR), по узору на 

групу која је формирана 2006. године, упутило је позив шефу Канцеларије да узме учешће на два 

стручна састанка и конференцији одржаној тим поводом. Током састанака, крајем фебруара 

2020, разговарано је о будућности и значају EUSDR, са посебним освртом на већу видљивост и 

унапређење значаја макрорегионалних стратегија за даљи развој региона. Састанцима су 

присуствовали представници више сталних мисија обухваћених појмом Дунавског региона, 

представници различитих институција ЕУ, односно ГД за суседску политику и преговоре о 

проширењу (DG NEAR) и DG REGIO, као и представници других регионалних канцеларија у 

Бриселу. На завршној конференцији под називом „Перспективе проширења на Западни Балкан 
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и улога региона: Који је допринос макрорегионалних стратегија?“, у име Републике Србије, 

говорила је Амбасадорка при ЕУ, А. Хрустановић.  

Почетком марта 2020. године, у контексту глобалне епидемиолошке ситуације и препорука 

здравствених институција, у Краљевини Белгији су уведена ригорозна ограничења у погледу 

контаката међу људима, што је резултирало значајно смањеном обиму рада Канцеларије. 

Узимајући у обзир да су многе планиране активности одложене, Канцеларија је наставила рад 

на темама од искључивог значаја, а чије обављање је било могуће у датим околностима. 

С тим у вези, настављен је рад на успостављању регионалног партнерства за 18. ЕНРГ. Након 

више видео састанака, односно предаје званичне пријаве, организатори ЕК и DG REGIO су 

прихватили апликацију под називом „Европа прилика“ у којој су поред АПВ, учествовали следећи 

региони и градови: Аутономна провинција Боцен, Јужни Тирол; Корушка (Аустрија); Венето; 

Марке; Лацио; Фриули-Венеција-Ђулија (Италија); Кујавско-поморски регион (Пољска); Норланд 

(Норвешка); Буш ди Рон (Француска); Кастиља ла Манча (Шпанија) и Регионална агенција (Грчка). 

Поменуто партнерство, представило је различите пројекте регионалних и локалних власти током 

видео конференције одржане 19. октобра 2020. године под називом „Локализација Европског 

зеленог договора“. У име АПВ, говорио је покрајински секретар за регионални развој, 

међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу О. Бјелић. Секретар је истакао важност примене 

Европског зеленог договора у земљама кандидатима за чланство у ЕУ, а у циљу постизања 

неопходних стандарда на регионалном нивоу у областима предвиђеним овим политикама. 

Поред секретара, свој допринос су дали и председник скупштине италијанског региона Венето, 

гувернери аустријске Корушке и шпанске Кастиља ла Манча, председник региона Фриули-

Венеција-Ђулија и други. Закључке ове конференције, Комисија за животну средину, климатске 

промене и енергију (ЕНВЕ) при Комитету региона уврстила је у свој извештај, као ставове 

заинтересованих региона у погледу имплементације Европског зеленог договора.  

Комитет региона је наставио да спроводи већину својих активности путем видео везе, а 

Канцеларија је у складу са тиме извештавала ресорне покрајинске институције током године. С 

тим у вези, крајем 2020. године КР је упутио позив заинтересованим партнерима за прикупљање 

ставова у процесу јавних консултација на тему дугорочне будућности прекограничне сарадње, 

што је од директног значаја за АПВ. Канцеларија је иницирала прикупљање ставова међу 

различитим покрајинским институцијама, а који би требали бити представљени КР средином 

2021. године.  

Такође крајем године, одржано је 141. пленарно заседање КР у оквиру којег је говорио комесар 

за суседство и проширење, О. Вархеји. Канцеларија је пренела најважније закључке са поменутог 

пленарног заседања, посебно са освртом на теме од значаја за поједине програме ЕУ, а који су 

били део претприступних фондова. Планирана заседања Заједничког консултативног одбора КР 

и РС (ЈСС) током 2020. године, а у чијем раду учествују представници АПВ и њених локалних 

самоуправа, нису одржана из горе наведених разлога.  

Представници Канцеларије су током године испратили бројне видео конференције, на 

различите теме, посебно у циљу размене информација у борби против глобалне епидемије, а о 

којима је Канцеларија правовремено извештавала различите покрајинске институције. 
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VI РАДНА ПРАКСА У ФОНДУ „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“АП ВОЈВОДИНЕ 
 

- Програм радне праксе у Фонду у 2020. години 

На основу Протокола о пословној сарадњи закљученог између Универзитета у Новом Саду 

Економски факултет из Суботице и Фонда „Европски послови“ АП Војводине, потписаног 25. 

октобра 2016. године. Стручну праксу је успешно завршио 31 кандидат, у периоду од 22. јуна до 

20. новембра 2020. године. 

Полазници су имали прилике да се упознају са радом Фонда и стекну увид у процесе 

европеизације и увођења европских стандарда у нашој земљи, с посебним освртом на фондове 

Европске уније, европске програме регионалне сарадње и израду предлога пројеката ради 

аплицирања за средства која се додељују из различитих европских фондова. Радна пракса се 

одржавала онлајн, а један део и у просторијама Фонда, у складу са прописаним 

епидемиолошким мерама. Рад сваког практиканта је био координиран и праћен од стране 

додељеног ментора, лица запосленог у Фонду. Од полазника се очекивало да извршавају 

одређене задатке у оквирима уобичајеног рада Фонда, према утврђеном распореду, договору 

између учесника у Програму и њихових ментора, које су они успешно извршавали. Поред тога, 

полазници су показали добар ниво знања и различитих вештина (знање страних језика, 

компјутерска писменост и друго).  
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VII 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, 30/2018 и 

73/2019 ), 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 се 

придржава  Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна 

друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС“, бр. 95/2014).  Сходно томе , Фонд саставља 

комплетан сет финансијских извештаја за 2020. годину који обухвата: Биланс стања, Биланс 

успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на 

капиталу и Напомене уз годишњи финансијски извештај. 

Пре него што се приступило изради Завршног рачуна Фонда за 2020. 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 31.12.2020. године. Извештај о попису имовине 

и обавеза Фонда усвојен је на 65. седници Управног одбора Фонда дана 28. јануара 2021. године, 

као и на 27. седници Надзорног одбора Фонда дана 28. јануара 2021. године. Након тога, 

приступило се изради финансијских извештаја Фонда за 2020. 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 и Напомене уз финансијски извештај. 

Завршни рачун Фонда за 2020. годину усвојио је Управни одбор Фонда на 66. седници, дана 

18.05. 2021. године.  

 

У наставку је дат преглед финансијских извештаја  Фонда за 2020. годину:     

 

БИЛАНС УСПЕХА 

за период од 01.01. до 31.12.2020. године  

Група 

рачуна, 

рачун 

П О З И Ц И Ј А 

Износ 

Текућа година 
Претходна 

година 

1 2 3 4 

 ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА   

  А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 119.038 142.150 

64 и 65 Остали пословни приходи 119.038 142.150 

  Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 118.502 141.623 

51 осим 

513 
Трошкови материјала 571 3.030 

513 Трошкови горива и енергије 912 1.143 

52 
Трошкови зарада, накнада зарада и остали 

лични расходи 
82.990 79.357 

53 Трошкови осталих производних услуга 14.025 26.575 
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54 Трошкови амортизације и резервисања 6.942 3.074 

55 Нематеријални трошкови 13.062 28.444 

 В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (А – Б) 536 527 

 Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (Б – А)   

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 16 23 

660 Финансијски приходи од зависних правних лица   

662 Приходи од камата  16 23 

663 и 664 Позитивне курсне разлике   

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 42 47 

563 и 564 Негативне курсне разлике 42 47 

 Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (Д – Ђ)   

 Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (Ђ – Д) 26 24 

67 и 68, 

осим 683 

и 685 

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 47 32 

57 и 58, 

осим 583 

и 585 

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 491 446 

 
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА 
66 89 

 С. НЕТО ДОБИТАК 66 89 

 Т. НЕТО ГУБИТАК   

 

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 (9 пројеката у 2020. години ) остале врсте прихода који обухватају  приходе 

од камата на а виста средства код пословних банака и друге приходе и приходе по основу 

пројектних активности и задужења Фонда сходно закључцима Покрајинске владе АП Војводине.  

Пројекти на које се односе трошкови су:  

- Xdegree - Експлоатација различитих извора у производњи "зелене" енергије  

- ECOWAM - Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у 

пограничној области 

- Power - Луке као покретачки механизам предузетништва 

- Babeca - Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан  

- ActiveGirls – подршка спорту и физичкој активности девојчица 

- Oasis – Кишелек- Кањижа допунски туристички развој који се заснива на природним 

ресурсима као међусобно повезаним различитим елементима регионалног туристичког 

система 

- Антена  Деска „Креативна  Европа“ 

- Cornucopia – конкурентна одрживост пољопривредних предузећа путем развијања 

нових производа са додатном вредношћу заснованом на сарадњи неинвазивних 

биљних врста.  
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- Parainspired - Социјална интеграција кроз параспорт 

- Digital – Европски избори и демократија у дигиталном добу 

- CCI4TOURISM – Јачање предузетничких вештина културне и креативне индустрије за 

валоризацију културног наслеђа и развоја модела одрживог туризма у Јадранско – 

јонским регионима 

- HERE IN FUTURE – Млади и наслеђе – традиција и будућност у пограничном подручју 

- Archeodanube – Археолошки парк у урбаним срединама као алат за локални одрживи 

развој 

 

Трошкови материјала (група рачуна 51, осим 513) односе се на трошкове канцеларијског 

материјала, ситног инвентара и осталог режијског материјала, који су настали током 2020. 

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  (група рачуна 52) 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. Током 

2020. године у Фонду је било 33 радно ангажована лица, рачунајући 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 (група рачуна 52) односе се на трошкове превоза на рад и са 

рада запослених у Фонду, јубиларне награде запосленима, затим на накнаде трошкова 

службених путовања запослених (превоз, дневнице, смештај и остали пратећи трошкови 

службених путовања), сходно Уредби о накнади трошкова државних службеника и намештеника 

Републике Србије, трошкове горива, трошкове новогодишњих пакетића за децу запослених и 

остале припадајуће расходе запослених дефинисане Законом о раду Републике Србије. Ту се 

налазе и трошкови службених путовања за све пројекте који су у имплементацији. 

 

Трошкови производних услуга (група рачуна 53) односе се на трошкове транспортних услуга 

(трошкови фиксне и мобилне телефоније, трошкови интернета, трошкови cloud-mail сервера, 

трошкови домена, трошкови такси услуга, трошкови поштанских услуга и слично), трошкове 

услуга одржавања (одржавање пословних просторија и основних средстава Фонда), трошкове 

закупнина, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове информисања јавности и осталих услуга 

дефинисаних позитивном законском регулативом Републике Србије (комуналне услуге, услуге 

заштите на раду и остале услуге које пружају друга правна лица). Ту се налазе и трошкови везани 

за пројекте а односе се на израду промотивног матерјала, публикације, трошкови штампе, 

медиску покривеност, рекламу и пропаганду, израду промотивног филмa. 

 

Трошкови амортизације (група конта 54) односе се на отпис опреме и софтвера коју има Фонд 

по прописаним стопама. 
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Нематеријални трошкови (група рачуна 55) односе се на трошкове ревизије финансијских 

извештаја и пословања Фонда, трошкове стручне литературе, трошкове стручног образовања 

запослених, трошкове котизација за семинаре, трошкове одржавања веб сајта за Фонд и за 

пројекте, трошкове организације, промоције и представљања за пројекте, трошкове премија 

осигурања (премије осигурања имовине, опреме и запослених у Фонду), трошкове 

репрезентације, трошкове платног промета, трошкове чланарина (чланарине у међународним и 

међурегионалним институцијама и организацијама од значаја за АП Војводину и пословање 

Фонда), адвокатске услуге, консалтинг услуге, као и остале нематеријалне трошкове који 

обухватају трошкове оглашавања, прописане таксе (административне, судске таксе...) и остале 

нематеријалне трошкове. Ова група трошкова обухвата и трошкове организације едукативних 

активности у оквиру Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ 

фондове“. Ту се налазе и трошкове везани за пројекте (отварајуће конференције,  трошкови веб 

сајта, трошкове превода). 

 

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.  

 

БИЛАНС  СТАЊА  

 

Биланс стања представља преглед имовине, обавеза и капитала Фонда на дан 31.12.2020. 

године. Садржина и форма обрасца Биланса стања прописана је Правилником о садржини и 

форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и 

предузетнике (''Службени гласник РС'', број 95/2014). 

 

 1.   АКТИВА 

 

У билансу стања на позицијама Активе евидентирана је стална имовина коју чини нематеријална 

имовина, опрема и дугорочни финансијски пласмани, обртна имовина коју чине краткорочна 

потраживања, готовина на пословним рачунима и потраживања по основу обрачунатих камата 

од банке и од радника и активна временска разграничења. Вредност укупне активе на дан 

31.12.2020. године износи 97.819  хиљада динара. 

 

 2.     ПАСИВА 

 

На позицијама Пасиве евидентиран је нераспоређени добитак из ранијих година и добит из 

2020. године, краткорочне обавезе из пословања за обавезе из 2020. године и обавезе по 

примљеним дотацијама за накнаду расхода (текуће пословање и капитална улагања) и пасивна 

временска разграничења. Вредност укупне пасиве на дан 31.12.2020. године износи 97.819  

хиљада  динара.  

 

БИЛАНС СТАЊА 

на дан 31.12.2020. године  
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Група 

рачуна, 

рачун 

П О З И Ц И Ј А 

Износ 

Текућа година 
Претходна 

година 

1 2 3 4 

 АКТИВА   

 Б. СТАЛНА ИМОВИНА (01 + 02 + 04) 27.859 28.119 

01 Нематеријална улагања 7.421 9.623 

012 Софтвер 7.421 9.623 

02 
Некретнине, постројења, опрема и биолошка 

средства 
19.591 17.649 

023 Некретнине, постројења и опрема 19.591 17.649 

04 Дугорочни финансијски пласмани 847 847 

048 Остали дугорочни финансијски пласмани 847 847 

 Г. ОБРТНА ИМОВИНА 69.960 68.628 

15 Плаћени аванси   

22 Друга потраживања 147 25 

24 Готовински еквиваленти и готовина 68.173 64.790 

 28, осим 

288 
Активна временска разграничења 1.640 3.813 

 УКУПНА АКТИВА (Б. + Г.) 97.819 96.747 

 ПАСИВА   

 А. КАПИТАЛ 11.897 11.898 

34 Нераспоређени добитак 11.897 11.898 

340 Нераспоређени добитак ранијих година 11.831 11.809 

341 Нераспоређени добитак текуће године 66 89 

35 Губитак   

351 Губитак ранијих година   

 Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 85.922 84.849 

43 осим 

430 
Обавезе из пословања 31.407 26.518 

435 Добављачи у земљи 5.705 1.235 

436 Добављачи у иностранству 197 47 

439 Остале обавезе из пословања 25.505 25.236 

44, 45 и 

46 
Остале краткорочне обавезе 21 28 

48 
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге 

дажбине 
41 38 
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49 осим 

498 
Пасивна временска разграничења 54.453 58.265 

 УКУПНА ПАСИВА 97.819 96.747 

 

Фонд је извршио набавку следећих добара, неопходних за несметано обављање делатности 

Фонда:  софтвер за потребе Фонда у износу од РСД 374 хиљада, службени ауто за потребе Фонда 

у износу од РСД 4.000 хиљаде, рачунаре у износу од РСД 1.584 хиљаде, штампачe у износу од 

РСД 65 хиљада, канцеларијски намештај у износу од РСД 478 хиљада, клима уређај и систем за 

евиденцију радног времена за потребе Фонда у износу од РСД 182 хиљаде. Са 31.12.2020. године 

комисија за попис основних средстава и нематеријалне имовине у седишту Фонда је у току 

вршења пописа установила да је део основних средстава покварен без могућности поправке, те 

je у том смислу нефункционалан. Како је у питању опрема чија је вредност у потпуности отписана 

(књиговодствена вредност је нула), Комисија за попис основних средства у седишту Фонда 

направила је посебну листу основних средстава са предлогом за отпис тих средстава, јер су 

наведена средства дотрајала, покварена, односно нису подобна за функционалну употребу, те 

их је потребно расходовати. Комисија је предложила  да се расходују  основна средства у износу 

од 243.370,07 динара што је Управни одбор усвојио. 

 

Група 

рачуна, 

рачун 

О П И С Бруто 
Исправка 

вредности 

Нето 

(3-4) 

1 2 3 4 5 

01 Нематеријална улагања    

 Стање на почетку године 14.034 4.411 9.623 

 Повећање (набавке) у току године 374  374 

 Смањење у току године (амортизација) 2.576  2.576 

 Стање на крају године 6.987 4.411 7.421 

02 
Некретнине, постројења, опрема 

и биолошка средства 
   

 Стање на почетку године 40.744 23.095 17.649 

 Повећање (набавке) у току године 6.309 243 6.552 

 Смањење у току године (амортизација) 4.367 243 4.610 

 Стање на крају године 42.686 23.095 19.591 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

Извештај о токовима готовине пружа информације о приливима готовине (приход од дотација, 

камата) из пословних активности, одливима готовине по основу пословних активности (исплате 

добављачима, исплата зарада) и стање готовине на почетку и на крају обрачунског периода.  

Позиција Текућа година 
Претходна 

година 

А. Токови готовине из пословних активности   

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 119.054 142.173 
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1. Продаја и примљени аванси   

2. Примљене камате из пословних активности 16 23 

3. Остали приливи из редовног пословања 119.038 142.150 

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 2) 108.988 108.485 

1. Исплате добављачима и дати аванси 25.998 29.128 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 82.990 79.357 

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 10.066 33.688 

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)   

Б. Токови готовине из активности инвестирања   

I. Приливи готовине из активности 

инвестирања 
  

II. Одливи готовине из активности инвестирања 

(1 до 3) 
6.683 26.636 

1. Куповина акција и удела   

2. Куповина нематеријалне имовине,опреме 6.683 26.636 

3. Остали финансијски пласмани   

III. Нето прилив готовине из активности 

инвестирања (I-II) 
  

IV. Нето одлив готовине из активности 

инвестирања (II-I) 
6.683 26.636 

В. Токови готовине из активности финансирања   

Г. Свега прилив готовине 119.054 142.173 

Д. Свега одлив готовине 115.671 135.121 

Ђ. Нето прилив готовине (Г – Д) 3.383 7.052 

Е. Нето одлив готовине (Д-Г)   

Ж. Готовина на почетку обрачунског периода 64.790 57.738 

З. Позитивне курсне разлике по основу прерачуна 

готовине 
  

Ј. Готовина на крају обрачунског периода (Ђ-E+Ж+З) 68.173 64.790 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 

 

Извештај о променама на капиталу прати стање и промене на групама рачуна капитала (класа 

3), код нас промене на класи 34 – нераспоређена добит. 

 

Опис 

Класа 34 

Нераспоређени 

добитак 

Класа 35 

Губитак 
Укупно 

1. Почетно стање претходне године на 

дан 01.01.2019. 
11.980  11.980 

2. Смањење у току године 171  171 

5. Стање на крају претходне године 

31.12.2019. 
11.809  11.809 

6. Нераспоређени добитак 2019. 89  89 

7. Стање на крају 2019. године 11.898  11.898 
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8. Промене у текућој 2020. години а) 

промет на потражној  страни рачуна 
66  66 

9.Промене у текућој 2020. години б) 

промет на потражној страни рачуна 
67  67 

9. Стање на крају текуће године 

31.12.2020. 
11.897  11.897 

 

Смањење у току године се односи на уплату 50% добити из 2018.године. Промена у текућој 

години  на дуговној страни рачуна односи се на уплату 75% добити по завршном рачуну за 2019. 

годину оснивачу,  а промене на потражној страни се односи се на добит исказану  по завршном 

рачуну за 2020. годину. 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ  

Позиција Текућа година Претходна година 

Нето резултат пословања   

Нето добитак 66 89 

Нето губитак   

Укупан нето свеобухватни 

резултат периода 
66 89 

Укупан нето свеобухватни 

добитак 
  

Укупан нето свеобухватни 

губитак 
  

Укупан нето свеобухватни 

добитак или губитак 
66 89 

 

Добит за 2020. годину, исказанa у износу од 65.536,99 динара, остаће нераспоређенa и 

расподелиће се по одлуци Управног одбора. Како Фонд није основан ради остваривања добити, 

у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 

2020. годину („Сл. лист АП Војводине“, бр. 54/2019, 12/2020, 19/2020 i 22/2020), 75% остварене 

нето добити Фонд уплаћује Оснивачу. 

По коначном обрачуну за 2020. годину извршен је повраћај неутрошених буџетских средстава на 

рачун буџета АП Војводине које Фонд, као корисник јавних средстава, није утрошио за 

финансирање расхода и издатака у 2020. години, односно за која није извршио преузимање 

обавеза, а пренета су му закључно са 31. децембром 2020. године, у складу са актом о буџету АП 

Војводине и Програмом рада/Финансијским планом Фонда за 2020. годину. Повраћај 

неутрошених буџетских средстава, од стране Фонда, а на рачун буџета АП Војводине, у износу 

од 5.460.138,40 динара извршен је 29. јануара 2021. године, сходно Покрајинској Уредби о 

роковима, начину и поступку повраћаја неутрошених буџетских средстава осталих корисника 

јавних средстава Аутономне покрајине Војводине на рачун извршења буџета Аутономне 

покрајине Војводине ("Сл. Лист АП Војводине", бр. 1/2020).  

 

Расходи Фонда су извршени током 2020. године у складу са Покрајинском скупштинском 

одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину, Законом о буџетском систему РС, Законом о 

рачуноводству РС и другим позитивним законодавством Републике Србије. Током 2020. године 
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Фонд је спровео три поступка јавне набавке, сходно Закону о јавним набавкама. Сва три 

поступака јавних набавки је успешно спроведено. 

 

Управа за јавне набавке и Државна ревизорска институција су квартално, у складу са Законом о 

јавним набавкама, благовремено извештаване о спроведеним поступцима, процењеним 

вредностима јавних набавки и уговореној вредности уговора које је Фонд закључио. 

  

Преглед финансијског пословања прати извршене редовне активности Фонда током 2020. 

године, а у складу са Програмом рада за 2020. годину и у складу са делатношћу Фонда. Настали 

расходи, као и преузете обавезе, извршавани су у складу са висином одобрених средстава према 

тачно дефинисаним наменама предвиђеним финансијским планом Фонда за 2020. годину.  

 

Реализација планираних средстава вршена је у складу са Програмом рада, Финансијским планом 

и Планом јавних набавки Фонда „Европски послови“ АПВ за 2020. годину. 

 

Финансијски извештај и пословање Фонда за 2020. годину било је подвргнуто екстерној ревизији 

са сврхом појачане контроле пословања и повећања веродостојности финансијских показатеља. 

Екстерна ревизија финансијских извештаја и пословања Фонда подвргнута је анализи и провери 

од стране независне ревизорске куће „Пан ревизија“ плус д.о.о. Нови Сад чије мишљење је 

приложено уз Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ АП Војводине за 2020. годину. 

На основу извршене ревизије финансијског извештаја и пословања Фонда добијено је следеће 

мишљење: 

 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Фонда Европски послови 

Аутономне покрајине Војводине Нови Сад (у даљем тексту: Фонд), који обухватају биланс стања 

на дан 31. децембра 2020. године и одговарајући биланс успеха, извештај о осталом резултату, 

извештај о променама на капиталу, као и извештај о токовима готовине за годину завршену на 

тај дан и друге напомене уз финансијске извештаје које укључују сумарни преглед значајних 

рачуноводствених политика.  

 

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

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

Покрајине Војводине Нови Сад, на дан 31. децембра 2020. године, резултате његовог 

пословања и токове готовине за годину завршену на тај дан, у складу са рачуноводственим 

propisima  Републике Србије.“ 

 

 

У Новом Саду, 

Број: 03/2021-02-4/LXVI  

Датум: 18.05.2021. године                                                    

Директор 
 

__________________________ 
Александар Симурдић                              

 

 

 


