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АП. Како би се благовремено вршило 
усаглашавање, као и ефикасно пратила 
имплементација АП из Програма развоја 
АП Војводина 2014-2020, Покрајински 
секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу дефинисао је адекватан 
модел за администрирање, односно 
праћење процеса реализације Програма 
развоја на простору АП Војводине. 

С тим у вези, подаци прикупљени током 
фазе истраживања указаће на постојеће 
(не)усклађености које су утврђене 
у документима на регионалном и 
локалном нивоу, односно исти могу 
послужити за креирање релевантних 
форми којима се утврђене неусклађеност 
могу минимизирати, а што би допринело 
успостављању система за ефектније 
и ефикасније праћење реализације 
стратешких докумената.

Прикупљени подаци биће коришћени за 
попуњавање базе података о пројектима 
које користе локалне самоуправе, 
затим као потенцијална статистика о 
реализацији пројеката из акционих 
планова, односно као индикатор 
реализованих мера из Програма 
развоја АП Војводине. Такође, препоруке 
предложене у оквиру предметне студије 
ће се искористити за континуирано 
праћење имплементације Програма 
развоја АП Војводине 2014-2020. 

административне структуре на локалном 
нивоу за спровођење регионалне 
политике у региону Бачке. 

Идентификовани проблем због којег 
се приступило изради студије јесте 
потпуна или делимична (не)усклађеност 
стратешких докумената и пратећих 
Акционих планова поменутих локалних 
самоуправа са Програмом развоја АП 
Војводине 2014-2020 (у даљем тесту 
Програм/Програм развоја), а као циљна 
година коришћена је претходна – 2016. 
година.

У основи израде стратешких документа 
на нивоу јединица локалних самоуправа 
је и усклађивање са документима на 
хијерархијски вишем нивоу, односно 
у овом случају, стратегије одрживог 
развоја локалних самоуправа би требало 
да буду усклађене са Програмом развоја 
АП Војводине. Везано за наведено, 
овим се намеће потреба континуираног 
процеса праћења и евалуације 
спроведених мера Програма развоја 
АП Војводине односно припадајућих 
пројеката из акционих планова (АП). С 
тиме у вези, неопходан је континуитет 
у праћењу реализације АП на локалном 
нивоу односно регионалном нивоу. 
Међутим, спроведена анализа АП 
локалних стратешких докумената указује 
на постојање различитости у односу 
на утврђени АП Програма развоја АП 
Војводине за период 2014-2020. Један од 
разлога неусклађености је везан и за 
временски оквир израде докумената на 
оба хијерархијска нивоа, односно у истом 
временском периоду је вршена израда 
Програма развоја АП Војводине, али и 
локалних стратешких документа. Поред 
наведеног, утврђено је непостојање 
континуитета у процесима планирања, 
доношења одлука и спровођења мера и 
програма, као и флуктуација кадрова на 
локланом нивоу, а који врше праћење 
и реализацију пројеката из локалних 

УВОД

У складу са активностима пројекта 
„Унапређење институционалног оквира 
као и административних капацитета 
на локалном нивоу за спровођење 
политика регионалног развоја на 
територији Бачке“ који је одобрен од 
стране Покрајинског секретарија за 
регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу по 
конкурсу за доделу бесповратних 
средстава акредитованим регионалним 
развојним агенцијама за праћење 
реализације Програма развоја АП 
Војводине 2014-2020, Регионална 
развојна агенција Бачка је у периоду 
од 11.7.-31.12.2017. године извршила 
истраживање, које за циљ има приказ 
стварног стања усклађености стратешких 
докумената на вишим и нижим нивоима 
власти. Студија истраживања обухватила 
је регион Бачке, и то 16 јединица 
локалних самоуправа (у даљем тексту 
ЈЛС), оснивача/чланова Регионалне 
развојне агенције Бачка доо Нови Сад 
(Нови Сад, Сомбор, Апатин, Бач, Бачка 
Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, 
Србобран, Тител, Кула, Врбас, Жабаљ, 
Оџаци, Темерин и Сремски Карловци).

Креирање повољне пословне климе 
кроз подстицање прилива домаћих 
и страних директних инвестиција, те 
стварање услова за отварање нових 
радних места, као и висок, дугорочан 
и одржив економски раст локалних 
заједница, захтева стратешки приступ 
у којем је неопходно учешће свих 
актера – представника локалне 
власти, приватног и цивилног сектора. 
Како би се дефинисали оптимални 
правци развоја у наредном периоду, 
циљ студије је да пружи подршку 
процесу јачања институционалног 
оквира и успостављању одрживе 



МЕТОДОЛОГИЈА
Комбиновање приступа и метода

Како би резултати истраживања били 
богатији и веродостојнији коришћена 
је комбинација приступа и метода 
– квалитативне и квантитативне 
методологије. Разлог за избор 
предметног начина истраживања је 
у чињеници да су обе методологије, 
и квалитативна и квантитативна, 
суштински различите, али њиховим 
комбиновањем постижу се најбољи 
резултати. 

Комбинована методологија укључује:

 − Више извора или врста података,
 − Више истраживача,
 − Више метода у прикупљању или 

истраживању,
 − Више теоријских перспектива у 

интерпретацији резултата у истом 
истраживачком пројекту.

Током истраживања коришћена су 
следећа обележја квантитативног 
истраживања:

 − Основна питања – Утиче ли независна 
варијабла на другу? Јесу ли две 
варијабле међусобно повезане?

 − Начин проучавања – Изолација 
варијабли, контрола спољних 
чинилаца како би се уклониле 
супарничке претпоставке, 
редукционизам – поједностављење 
ситуације која постоји у стварности 
како би се омогућила квантитативна 
анализа.

 − Улога истраживача – Настоји се 
смањити или потпуно искључити 
истраживачев утицај, мишљење, 
погледи и ставови истраживача 
одражавају се у полазним 
претпоставкама и одабиру 

проблема, але не у методи, анализи 
и приказивању резултата и њиховом 
тумачењу.

 − Подаци – Резултати на 
стандардизованим упитницима, 
информације су сведене на бројеве.

 − Обрада података – Статистичка 
анализа, дескриптивна и 
инференцијална.

 − Примарни допринос – Веће 
разумевање истраживане појаве до 
којег се долази провером теорије 
или теоријских претпоставки

Када говоримо о квалитативном 
истраживању, коришћена су следећа 
обележја:

 − Истраживачки нацрт и методе – 
Дубински интервјуи, посматрање, 
групни интервјуи, анализа садржаја.

 − Испитаници – мањи узорак 
испитаника који не допушта 
уопштавање, али омогућава дубљу 
анализу.

 − Улога испитаника – Испитаници су 
учесници у истраживању, истраживач 
и испитаник чине јединство 
јер заједнички настоје постићи 
разумевање података, испитаници 
редовно помажу у процени тачности 
описа и тумачења које износи 
истраживач.

 − Подаци – Приповедни описи, 
текстови, транскрипи разговора, 
подаци садржани у речима које се не 
преводе у бројеве.

 − Обрада података – Литерарна, 
вербална, нередукционистичка.

ФАЗЕ 
ИСТРАЖИВАЊА

Прва фаза истраживања обухватала је 
прикупљање података (desk research) 
о реализованим пројектима, као и 
генерисање пратећих материјала 
- преглед доступних стратешких 
докумената, у овом случају Програм 
развоја АП Војводине 2014-2020 и 
прикупљање података о пројектима 
предвиђеним за реализацију у 2016. 
години, а који се односе на 16 ЈЛС у 
региону Бачке. 

У другој фази вршена је детаљна 
анализа процеса спровођења aкционог 
плана на локалном нивоу - дефинисан 
је Упитник намењен канцеларијама за 
локално – економски развој (у даљем 
тексту КЛЕР) из 16 ЈЛС оснивача/чланова 
Регионалне развојне агенције Бачка 
доо Нови Сад. Упитник се састоји од 19 
питања релевантних за утврђивање 
процента одступања стратешких 
докумената локалних самоуправа у 
односу на Програм развоја АП Војводине 
2014-2020. 

Наредна фаза подразумевала 
је организацију састанака са 
релевантним представницима свих 
заинтересованих страна у процесу, у 
локалним самоуправама у Бачкој, а 
у циљу дефинисања јаснијег стања 
имплементације Програма развоја 
АП Војводина на локалном нивоу - 
одржавање састанака и попуњавање 
упитника кроз интеракцију са члановима 
КЛЕР-ова. 

Четврта фаза обухвата израду коначне 
студије о реализованим пројектима 
из АП Војводине током 2016. године 
са дефинисаним препорукама 

и закључцима за унапређењем 
спровођења Програма развоја - 
анализу прикупњених података и 
извођење закључака, те предлог мера за 
превазилажење поменутих одступања.

 

УПИТНИК
Питања за представнике КЛЕР-ова:

1. Да ли у Вашој локалној самоуправи 
постоји стратешки документ – стратегија 
одрживог развоја? 

2. Уколико постоји, за који период је 
стратегија утврђена, да ли је усаглашена 
са хијерархијски вишим документима и 
којим?

3. Да ли је стратешки документ усаглашен 
са Програмом развоја АП Војводине 
2014-2020?

4. Да ли у оквиру стратешког документа 
постоје дефинисани акциони планови?

5. Да ли дефинисани пројекти у 
акционим плановима стратегије ЈЛС 
чине и саставни део Програма развоја 
АП Војводине 2014-2020? 

6. Уколико је одговор ДА или ДЕЛИМИЧНО, 
навести:

 − Називе пројеката, када су 
реализовани, ко су партнери, износ 
пројектног буџета, ко је донатор и сл. 

7. Како пратите реализацију пројеката 
из акционих планова стратегије? 
Који сектор је задужен за праћење 
реализације пројеката у општини и 
на који начин? Да ли постоји систем/
софтвер за праћење пројеката из 
акционих планова? 
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8. Уколико постоји начин праћења, 
колико пројеката је реализовано у 2016. 
години? 

9. Из којих области су реализовани 
пројекти, називи пројеката, ко су 
партнери, колики су пројектни буџети, 
ко је донатор?

10. На који се начин дефинишу 
приоритетни пројекти за финансирање? 
Постоји ли систем одабира пројеката 
по неким критеријумима и који су то 
критеријуми?

11. Да ли се припрема извештај о 
реализованим пројектима? 

12. Уколико је одговор на претходно 
питање ДА, навести:

 − Ко припрема извештај, коме се 
извештај и колико пута годишње 
доставља?

13. Ко учествује у планирању пројеката 
за сваку буџетску годину?

14. Да ли се редовни извештаји о 
поднетим и реализованим пројектима 
достављају неким другим институцијама?

15. Уколико је одговор на претходно 
питање ДА, навести: Које су то 
институције? 
16. Да ли се достављају извештаји 
институцијама које шаљу УПИТЕ о 
поднетим и реализованим пројектима?

17. Уколико је одговор на претходно 
питање ДА, навести:
-Које су то институције? Колико често 
шаљу упите?

18. Да ли постоји законска обавеза о 
достави извештаја и информација о 
поднетим и реализованим пројектима? 

19. Остале информације релевантне 

за реализацију пројеката из Програма 
развоја АП Војводине и акционих 
планова локалних стратешких 
докумената.

РЕЗУЛТАТИ 
ИСТРАЖИВАЊА
На основу прикупљених података 
утврђено је да су свих 16 ЈЛС израдиле 
важећу стратегију развоја, док 14 од 16 ЈЛС 
има и акциони план у оквиру стратегије. 
Утврђено је да су важеће стратегије 
усаглашене са свим хијерархијски вишим 
документима, те да су све усаглашене 
са Програмом развоја АП Војводине 
2014-2020. Иако постоји усаглашеност 
стратегија са поменутим Програмом 
развоја, пројекти предвиђени акционим 
плановима ЈЛС за 2016. годину се не 
налазе и у Програму. У четири ЈЛС нити 
један пројекат из локалног акционог 
плана се не налази у Програму, док се 
у осталих 12 ЈЛС делимично поклапају 
пројекти планирани за 2016. годину на 
локалном нивоу у односу на Програм, 
што чини просечно два пројекта по ЈЛС, 
односно укупно 29 пројеката из свих 
ЈЛС. Од укупног броја пројеката који се 
налазе у Програму, реализована су само 
два (Град Нови Сад је реализовао оба 
пројекта).
Праћење реализације пројеката у 14 
ЈЛС врши КЛЕР, у једној ЈЛС именовано 
је координационо тело, а у једној 
сваки сектор за себе води евиденцију. 
Ниједна ЈЛС нема или не користи 
постојећи систем/софтвер за праћење 
података о планираним и реализованим 
пројектима. Такође, у једној ЈЛС не 
постоји обједињена база података јер 
сви сектори у оквиру ЈЛС не достављају у 
континуитету информације о пројектима.
У 16 ЈЛС оснивача/чланова Регионалне 
развојне агенције Бачка у току 2016. 
године реализовано је 216 пројеката 

финансираних / суфинансираних од 
стране домаћих и страних донатора. 
Град Нови Сад је са 87 реализованих 
пројеката (што чини 40.27% од укупног 
броја реализоавних пројеката), далеко 
испред осталих 15 ЈЛС. Од укупног 
броја реализованих пројеката, само се 
два налазе у Програму, а што се тиче 
акционих планова, ситуација је далеко 
боља, те подаци указују да се од укупно 
216 пројеката 113 налази у акционим 
плановима ЈЛС. (График број 1.)
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Такође, анализом је утврђено да у 15 од 
16 ЈЛС, актуелни конкурси расписани 
од стране домаћих и страних донатора 
утичу на избор  приоритетних пројеката 
за финансирање,док се само у једној ЈЛС 
приоритети утврђују на основу усвојене 
бодовне листе.

По питању припреме извештаја о 
реализованим пројектима, у 12 ЈЛС исти 
припрема и подноси КЛЕР, у једној ЈЛС 
исто врши координационо тело, док у 
три ЈЛС извештај се не подноси телима 
у оквиру ЈЛС. Извештаји се углавном 
подносе скупштини и већу, као и кабинету 
председника-це / градоначелника-
це, и то у просеку једном до два пута 
годишње. У планирању пројеката за 
наредну буџетску годину у осам ЈЛС, 
поред кабинета и надлежних сектора, 
учествује КЛЕР, док у осам ЈЛС, КЛЕР није 
укључен у одлучивање. 

Извештаје о реализованим пројектима 
ЈЛС такође достављају на упит разним 
институцијама и организацијама, 
и то најчешће министарствима и 
покрајинским секретаријатима, 
те невладиним организацијама и 
осталим заинтересованим органима и 
организацијама. Једанаест ЈЛС навело 
је да једном до два пута годишње 
добија упит од стране Покрајинског 
секретаријата за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу о реализованим пројектима.

Свих 16 ЈЛС изјаснило се да немају 
никакву законску обавезу о достави 
извештаја о планираним и реализованим 
пројектима. 

У наставку текста приказано је стање 
о прикупљеним подацима за сваку 
јединицу локалне самоуправе заједно 
са припадајућим анексима (табеларним 
приказима прикупљених података).

ОПШТИНА АПАТИН
Општина Апатин је усвојила Локалну 
стратегију одрживог развоја за период 
2015-2020 која је усаглашена са свим 
хијерархијски вишим стратешким 
документима, као и са Програмом развоја 
АП Војводине - само један пројекат из 
АП је и у Програму. У Програму се налазе 
три пројекта, и то:
 

1. Изградња аква парка и велнес 
центра 

2. Формирање регионалног центра 
интеркултуралности Војводине 
– Музеј Дунава у Апатину и 
осталим одабраним јединицама у 
Војводини

3. Обилазак еко музеја пловидбом 
Великим бачким каналом од 
Дунава до Тисе

Ниједан од наведених пројеката није 
реализован.
Реализацију пројеката из Акционог 
плана прате сектори који учествују у 
планирању и реализацији истих, те не 
постоји јединствена заједничка база 
пројеката. У општини Апатин у току 2016. 
године реализовано је шест пројеката, 
од којих нити један није евидентиран и 
у Програму развоја, а у Акционом плану 
Општине, од свих реализованих, се 
налази један. Укупан буџет за реализацију 
пројеката износи 56.920.581,6 РСД, од чега 
је донатор финансирао/суфинансирао 
са 34.832.350,07 РСД. Свих шест пројеката 
финансирано/суфинансирано је од 
стране домаћих донатора, институција 
из Републике Србије. Пет пројеката је 
општина самостално реализовала, а 
један пројекат у партнерству (Табеларни 
приказ налази се у Анексу 1).

Одлуке о приоритетним пројектима 
за финансирање доноси кабинет 
председника општине, на колегијумима, 

на којима учествују председник, заменик 
председника, начелник општинске 
управе, помоћници и шефови, док КЛЕР 
кабинету припрема предлоге пројеката.

Извештај о реализованим пројектима 
припрема КЛЕР и доставља га на упит 
заменици председника и начелнику 
за финансије. Општина нема законску 
обавезу за достављање извештаја 
о реализованим пројектима према 
институцијама на националном 
и регионалном нивоу. Упите о 
реализованим пројектима Општина 
добија од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре као 
и од Покрајинског секретаријата за 
урбанизам и заштиту животне средине.

ОПШТИНА БАЧ
Општина Бач је усвојила Стратегију 
развоја Општине Бач 2014-2020 која 
је усаглашена са свим хијерархијски 
вишим документима, као и са Програмом 
развоја АП Војводине – у Програм је 
укључен само један пројекат, и то:

1. Војводина органик – формирање 
кластера произвођача органске 
хране у Војводини

Пројекат није реализован. Реализацију 
пројеката из Акционог плана локалне 
стратегије прати КЛЕР, не користећи 
систем/софтвер за праћење, него 
интерну базу. Општина Бач је 
реализовала 10 пројеката, укупне 
вредности 79.515.770,45 РСД и 231.000,00 
ЕУР. Суфинансирање од стране донатора 
износи 49.743.223,64 РСД и 231.000,00 
ЕУР. У Програму развоја не налази се 
ниједан од реализованих пројеката, док 
се у Акционом плану општине налази 
пет пројеката реализованих у 2016. 
години. Девет пројеката суфинансирано 
је од стране домаћих донатора, а један 

пројекат је финансиран средствима из 
Европске уније. Све пројекте је општина 
реализовала самостално, без партнера 
(Табеларни приказ налази се у Анексу 2).
Одлуку о избору приоритетних пројеката 
доноси менаџмент општине на основу 
предлога КЛЕР-а и на основу расписаних 
конкурса. Извештај о реализованим 
пројектима КЛЕР доставља кабинету 
сваких шест месеци, а по потреби и чешће. 
Општина нема законску обавезу за 
достављање извештаја о реализованим 
пројектима према институцијама на 
националном и регионалном нивоу. 
Упите о реализованим пројектима 
доставља Покрајински секретаријат 
за регинални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу.

ОПШТИНА БАЧКА 
ПАЛАНКА
Општина Бачка Паланка је усвојила 
Стратегију развоја Општине Бачка 
Паланка 2014-2020 која је усаглашена са 
документима на вишем хијерархијском 
нивоу, као и са Програмом развоја – у 
Програм су укључена три пројекта, и то:

1. Реконструкција и изградња пута 
првог Б. Реда бр.19 деоница од 
Ердевика до Бачке Паланке и 
веза са државним путем бр.12 са 
изградњом моста на реци Дунав

2. Војводина органик - формирање 
кластера произвођача органске 
хране у Војводини

3. Комплекс базена са СПА и велнес 
центром и пратећим објектима

Два пројекта нису реализована, а за 
трећи наведени пројекат је у току 
реализација прве фазе.
Реализацију пројеката из Акционог 
плана прати КЛЕР, не користећи систем/
софтвер за праћење, него интерну базу. 
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У општини Бачка Паланка реализовано 
је седам пројеката у 2016. години укупне 
вредности 36.161.007,00 РСД. У Програму 
развоја не налази се ниједан од 
реализованих пројеката. Сви пројекти су 
финансирани/суфинансирани од стране 
домаћих донатора, и у оквиру свих 
пројеката, општина је носилац/немају 
партнере. Подаци о реализованим 
пројектима нису потпуни, јер нису 
достављене информације о укупном 
износу финансирања / суфинансирања 
од стране донатора, као и информација 
да ли се реализовани пројекти 
налазе у Акционом плану Општине 
(Табеларни приказ налази се у Анексу 
3). Одлуку о приоритетним пројектима 
за реализацију доноси менаџмент 
општине на основу расписаних 
конкурса. Извештај о реализованим 
пројектима припрема КЛЕР и доставља 
председнику општине једном годишње. 
Извештај усваја Скупштина општине. 
Општина нема законску обавезу за 
достављање извештаја о реализованим 
пројектима према институцијама на 
националном и регионалном нивоу. 
Упите о реализованим пројектима шаље 
Покрајински секретаријат за регинални 
развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу и Канцеларија за 
управљање јавним улагањима.

ОПШТИНА БАЧКИ 
ПЕТРОВАЦ
Општина Бачки Петровац је усвојила 
Стратегију развоја Општине Бачки 
Петровац 2014-2020 која је усаглашена са 
документима на вишем хијерархијском 
нивоу, као и са Програмом развоја – у 
Програм није укључен ниједан пројекат. 
Реализацију пројеката из Акционог 
плана прати КЛЕР, не користећи систем/
софтвер за праћење, него интерну базу. 
Општина Бачки Петровац реализовала 

је 15 пројеката. Финансирање / 
суфинансирање од стране донатора 
је укупно 161.144.864,00 и 25.000,00 ЕУР. 
У акционом плану налазе се четири 
реализована пројекта, а у Програму 
ниједан. Један донатор је страни, док су 
осталих шест домаћи донатори. Ниједан 
пројекат није реализован у сарадњи са 
партнерима. Подаци о реализованим 
пројектима нису потпуни, јер није 
достављена информација о укупној 
вредности пројеката (Табеларни приказ 
налази се у Анексу 4). Одлуку о избору 
приоритетних пројеката за реализацију 
доноси кабинет председника на основу 
расписаних конкурса, уз консултације 
са финансијском службом и КЛЕР-ом. 
Извештај о реализацији пројеката 
припрема КЛЕР, а доставља га кабинету 
општине на упит. Општина нема 
законску обавезу за достављање 
извештаја о реализованим пројектима 
према институцијама на националном 
и регионалном нивоу. Упите о 
реализованим пројектима доставља 
Покрајински секретаријат за регинални 
развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу и Покрајински 
секретаријат за финансије.

ОПШТИНА БЕОЧИН
 
Општина Беочин је усвојила Стратегију 
одрживог развоја Општине Беочин 2013-
2022 која је усаглашена са хијерархијски 
вишим документима, али није 
усаглашена са Програмом развоја јер је 
Стратегија одрживог развоја Општине 
Беочин 2013-2022 утврђена пре усвајања 
Програма развоја. Међутим, један 
пројекат из Акционог плана Општине је 
укључен у АП Програма, и то:

1. Унапређење одрживог развоја 
локалних заједница на границама 
заштићених подручја природе 
дунавске регије у Србији

Пројекат је делимично реализован у 
оквиру других пројеката из Акционог 
плана. Реализацију пројеката из 
Акционог плана прати КЛЕР, не 
користећи систем/софтвер за праћење, 
него интерну базу. Број реализованих 
пројеката у општини Беочин је пет. Сви 
донатори су домаћи. У Програму развоја 
не налази се ниједан реализовани 
пројекат. Подаци о реализованим 
пројектима нису потпуни, јер није 
достављена информација о укупној 
вредности пројеката нити информација 
о износу финансирања/суфинансирања 
од стране донатора, затим податак 
да ли се реализовани пројекти 
налазе у Акционом плану општине и 
да ли су реализовани у партнерству 
(Табеларни приказ налази се у Анексу 
5). Одлуку о приоритетним пројектима 
за реализацију доноси кабинет 
председника на основу расписаних 
конкурса. Извештај о реализацији 
пројеката припрема КЛЕР, а доставља 
га кабинету општине једном годишње. 
Општина нема законску обавезу за 
достављање извештаја о реализованим 
пројектима према институцијама на 
националном и регионалном нивоу. 
Упите о реализованим пројектима 
достављају Покрајински секретаријат 
за регинални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу, СКГО и 
РАС.

ОПШТИНА БЕЧЕЈ
Општина Бечеј је усвојила Стратегију 
одрживог развоја општине Бечеј 2013-
2020 која је усаглашена са хијерархијски 
вишим документима, као и са Програмом 
развоја. У оквиру стратешког документа 
нису дефинисани акциони планови, али 
у Програму се налазе три пројекта, и то:

1. Израда пројектно - техничке 
документације за регионални 

систем водоснабдевања општина 
Бечеј и Нови Бечеј

2. Обилазак еко музеја пловидбом 
Великим бачким каналом од 
Дунава до Тисе

3. Унапређење туризма на простору 
Парка природе Бељанска бара

Ниједан од пројеката није реализован. 
КЛЕР општине (који се налази у оквиру 
једног од одељења – не послује 
самостално) води евиденцију о 
реализованим пројектима кроз своју 
интерну базу, не користећи систем/
софтвер за праћење и унос података. У 
општини Бечеј реализовано је укупно 
19 пројеката у току 2016. године. Укупна 
вредност реализованих пројеката 
износи 441.750.410,53 РСД, од чега 
је финансирано / суфинансирано 
190.436.700,10 РСД од стране домаћих 
донатора. Ниједан од 19 пројеката не 
налази се у Програму, нити у акционом 
плану општине. Све пројекте општина је 
реализовала самостално, без партнера 
(Табеларни приказ налази се у Анексу 
6). Одлуку о приоритетним пројектима 
за реализацију доноси менаџмент 
општине на основу расписаних 
конкурса. У планирању пројеката 
за сваку буџетску годину учествују 
кабинет, одељење финансија и КЛЕР 
који чини техничку подршку. Извештај о 
реализацији пројеката се не доставља. 
Општина нема законску обавезу за 
достављање извештаја о реализованим 
пројектима према институцијама на 
националном и регионалном нивоу. 
Упите о реализованим пројектима 
најчешће достављају секретаријати, 
док министарства ређе траже податке 
о поднешеним и реализованим 
пројектима.
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ОПШТИНА ВРБАС
Општина Врбас је усвојила Стратегију 
одрживог развоја општине Врбас 2014-
2020 која је усаглашена са хијерархијски 
вишим документима, као и са Програмом 
развоја – у Програму се налазе два 
пројекта, и то:

1. Израда пројектно - техничке 
документације за изградњу 
деоница државног пута I реда 
Врбас - Кула - Сомбор, са краком 
путног правца Бездан - Батина 
(веза коридор X – коридор VII)

2. Обилазак еко музеја пловидбом 
Великим бачким каналом од 
Дунава до Тисе

Ниједан пројекат није реализован. 
Реализацију пројеката из Акционог 
плана прати КЛЕР, не користећи систем/
софтвер за праћење, него интерну базу. 
Општина Врбас реализовала је четири 
пројекта укупне вредности 59.964.530,40 
РСД. Финансирана / суфинансирана 
средства од стране донатора износе 
54.014.445,60 РСД. Одобрена средства 
су од домаћих донатора. Ниједан 
од четири реализована пројекта 
се не налази у Програму. Подаци о 
реализованим пројектима нису потпуни, 
јер није достављена информација да 
ли се реализовани пројекти налазе у 
Акционом плану општине и да ли су 
реализовани у партнерству (Табеларни 
приказ налази се у Анексу 7).
Одлуку о приоритетним пројектима 
доноси менаџмент општине на основу 
актуелних конкурса, а у планирању 
пројеката за сваку буџетску годину 
учествују председник, веће и 
руководиоци одељења. Извештај о 
реализацији пројеката припрема 
КЛЕР за председника општине, веће, 
начелника општинске управе, и то два 
пута годишње, по потреби и чешће. 

Општина нема законску обавезу за 
достављање извештаја о реализованим 
пројектима према институцијама на 
националном и регионалном нивоу. 
Упите о реализованим пројектима 
достављају Министарство привреде, РАС 
и друге институције и организације, и то 
најчешће у вези ЕУ пројеката.

ОПШТИНА КУЛА
Општина Кула је усвојила Стратегију 
одрживог развоја општине Кула 2009-
2019 и Ревизију стратешког плана 
одрживог развоја општине Кула 2014-
2020 која је усаглашена са хијерархијски 
вишим документима, као и са Програмом 
развоја – у Програму се налазе само три 
пројекта иа Акционог плана општине, и 
то:

1. Израда пројектно - техничке 
документације за изградњу 
деоница државног пута I реда 
Врбас - Кула - Сомбор, са краком 
путног правца Бездан - Батина 
(веза коридор X – коридор VII)

2. Израда пројектно - техничке 
документације за путни правац 
Осијек - Сомбор - Кула - Бачка 
Топола - Мали Иђош - Ада - 
Кикинда - Нова Црња - Темишвар

3. Обилазак еко музеја пловидбом 
Великим бачким каналом од 
Дунава до Тисе

Ниједан пројекат није реализован. 
Сваки сектор ЈЛС самостално води 
податке (у виду интерне базе) о 
пројектима које имплементира, а 
информације тј заједничка база о 
реализованим пројектима не постоји. 
КЛЕР-у се не достављају подаци о 
реализованим пројектима. У општини 
Кула реализовано је седам пројеката, од 
којих се ниједан не налази у Програму. 
Финансирана/суфинансирана средства 

од стране донатора износе 8.720.386,00 
РСД. Одобрена средства су од домаћих 
донатора. Подаци о реализованим 
пројектима нису потпуни, јер није 
достављена информација о укупној 
вредности реализованих пројеката, као 
и да ли се реализовани пројекти налазе 
у Акционом плану општине и да ли су 
реализовани у партнерству (Табеларни 
приказ може се наћи у Анексу 8). 
Одлуку о приоритетним пројектима 
доноси менаџмент општине на основу 
актуелних конкурса, који одлучује и 
о плану пројеката за сваку буџетску 
годину. Извештај о реализованим 
пројектима се не подноси. Општина 
нема законску обавезу за достављање 
извештаја о реализованим пројектима 
према институцијама на националном 
и регионалном нивоу. Упите о 
реализованим пројектима достављају, 
осим других институција и организација, 
најчешће Покрајински секретаријат за 
регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу.

ГРАД НОВИ САД
Град Нови Сад је усвојио Стартегију 
одрживог развоја Града Новог Сада 2016-
2020 која је усаглашена са хијерархијски 
вишим документима, као и са Програмом 
развоја – у Програм су укључена два 
пројекта из Акционог плана, и то:

1. Изградња објекта железничко-
друмског моста преко реке Дунав у 
Новом Саду

2. Доградња – проширење постојеће 
депоније комуналног отпада у 
Новом Саду – подпројекат будућег 
Интегрисаног регионалног центра 
за управљање отпадом у Новом 
Саду

Реализација оба наведена пројекта 
је у току. Град Нови Сад формирао 

је координационо тело које прати 
реализацију пројеката из Акционог 
плана Града и утврдио процедуре 
праћења. У Граду Новом Саду у току 
2016. године реализовано је укупно 
87 пројеката. Четири пројекта налазе 
се у Програму, а сви реализовани 
пројекти садржани су у акционом плану 
стратешког документа Града. Подаци о 
реализованим пројектима нису потпуни, 
јер није дистављена информација о 
донаторима, да ли су домаћи или страни 
и које је пројекте Град самостално 
реализовао, информација о укупној 
вредности реализованих пројеката, 
затим укупна вредност финансирања/
суфинансирања од стране донатора, 
и да ли су пројекти реализовани у 
партнерству (Табеларни приказ налази 
се у Анексу 9). Приликом израде 
стратешког документа дефинисана је 
бодовна листа на основу које се одређују 
приоритети. Пројекти се реализују по 
Акционом плану.

Извештај о реализованим пројектима 
из Акционог плана доставља 
именовано координационо тело 
Скупштини Града једном годишње. 
Град нема законску обавезу за 
достављање извештаја о реализованим 
пројектима према институцијама на 
националном и регионалном нивоу. 
Упите о реализованим пројектима 
достављају министарства, покрајински 
секретаријати, агенције, СКГО...

ОПШТИНА ОЏАЦИ
Општина Оџаци је усвојила Стартегију 
локалног одрживог развоја општине 
Оџаци 2015-2020 која је усаглашена са 
хијерархијски вишим документима, као 
и са Програмом развоја – у Програм је 
укључен један пројекат из Акционог 
плана општине, и то:
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1. Војводина органик – формирање 
кластера произвођача органске 
хране у Војводини

Пројекат није реализован. Реализацију 
пројеката из Акционог плана прати 
КЛЕР, не користећи систем/софтвер 
за праћење, него интерну базу. 
Општина Оџаци реализовала је 
девет пројеката у 2016. години укупне 
вредности 86.304.723,44 РСД. Износ 
средстава добијених од донатора је 
47.708.639,76 РСД, а сви донатори су 
домаћи. Ниједан од реализованих 
пројеката не налази се у Програму, док 
се у акционом плану општине налази 
пет пројеката. Све пројекте општина је 
реализовала самостално, без партнера 
(Табеларни приказ налази се у Анексу 
10). Одлуку о приоритетним пројектима 
доноси председница општине и веће, 
на основу актуелних конкурса, а у 
планирању пројеката за сваку буџетску 
годину учествују председница, веће и 
руководиоци одељења.

Извештај о реализацији пројеката 
припрема КЛЕР и доставља га 
менаџменту општине на упит. 
Општина нема законску обавезу за 
достављање извештаја о реализованим 
пројектима према институцијама на 
националном и регионалном нивоу. 
Упите о реализованим пројектима 
достављају Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу, СКГО, и 
друге институције и организације.

ГРАД СОМБОР
Град Сомбор је усвојио Стартегију 
развоја Града Сомбора 2014-2020 која 
је усаглашена са свим хијерархијски 
вишим документима, као и са Програмом 
развоја – у Програм је укључено шест 
пројеката из Акционог плана Града, и то:

1. Изградња прекограничног пута 
између Баје II – 163+840-165+480км 
– и Сомбора – 56+601.650-54+355км

2. Пренамена простора Музеја 
Батинске битке у оквиру 
Специјалног резервата природе 
Горње подунавље у Визиторски 
центар са музејском поставком 
посвећеном Батинској операцији 
и ЕКолошко-информативним 
пунктом у циљу одрживог 
коришћења природног и културног 
наслеђа

3. Подршка животној средини без 
алергена – САФЕ

4. Израда пројектно-техничке 
документације за изградњу 
деоница државног пута I реда 
Врбас-Кула-Сомбор, са краком 
путног правца Бездан - Батина 
(веза коридор X – коридор VII)

5. Израда пројектно-техничке 
документације за путни правац 
Осијек - Сомбор - Кула - Бачка 
Топола - Мали Иђош - Ада - 
Кикинда - Нова Црња - Темишвар

6. Обилазак еко музеја пловидбом 
Великим бачким каналом од 
Дунава до Тисе

Од наведених пројеката два нису 
реализована, један делимично, 
два у целости и један пројекат је у 
реализацији. Реализацију пројеката 
из Акционог плана прати КЛЕР, не 
користећи систем/софтвер за праћење, 
него интерну базу. Град Сомбор је у 
току 2016. године реализовао осам 
пројеката. Вредност финансирања/
суфинансирања од стране донатора 
износи 72.952.231,14 РСД. Донатори за осам 
пројеката су институције са територије 
Републике Србије. Ниједан пројекат се 
не налази у Програму развоја. Подаци о 
реализованим пројектима нису потпуни, 
јер није достављена информација 
о укупној вредности реализованих 
пројеката, као и да ли се реализовани 

пројекти налазе у Акционом плану 
општине и да ли су реализовани у 
партнерству (Табеларни приказ налази 
се у Анексу 11). Одлукa о приоритетним 
пројектима за финансирање доноси се 
на основу важеће Стратегије, акционих 
планова, трендова и актуелних 
конкурса, као и буџета Града, а у 
планирању пројеката за сваку буџетску 
годину учествују градоначелница, веће 
и помоћници. Извештај о реализацији 
пројеката припрема КЛЕР и доставља 
га у оквиру извештаја о раду једном 
годишње. Град нема законску обавезу за 
достављање извештаја о реализованим 
пројектима према институцијама на 
националном и регионалном нивоу. 
Упите о реализованим пројектима 
достављају Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу, 
Покрајински секретаријат за привреду 
и туризам, СКГО, Налед, Министарство 
привреде, РАС и друге институције и 
организације.

ОПШТИНА СРЕМСКИ 
КАРЛОВЦИ
Општина Сремски Карловци је усвојила 
Стратегију одрживог развоја општине 
Сремски Карловци 2014-2020 која је 
усаглашена са хијерархијски вишим 
документима, али не и са Програмом 
развоја, из разлога што је Стратегија 
израђена пре усвајања Програма. У 
плану је усвајање нове стратегије за 
период 2018-2020 која ће бити усклађена 
са Програмом. У оквиру Програма 
развоја не налази се ниједан пројекат из 
Акционог плана општине. Реализацију 
пројеката из Акционог плана прате 
КЛЕР и Одељење за инвестиције и 
имовину и грађевинско земљиште, 
који су формирали интерну базу, и не 

користе систем/софтвер за праћење 
пројеката. У општини Сремски Карловци 
реализовано је укупно 14 пројеката у 
2016.г. Финансирана/суфинансирана 
средства износе 61.610.603,52 РСД и 
3.210.240,00 ЕУР од стране 11 домаћих и 
три страна донатора. Ниједан пројекат 
се не налази у Програму. Подаци о 
реализованим пројектима нису потпуни, 
јер није достављена информација 
о укупној вредности реализованих 
пројеката, као и да ли се реализовани 
пројекти налазе у Акционом плану 
општине и да ли су реализовани у 
партнерству (Табеларни приказ налази 
се у Анексу 12). Одлуку о приоритетним 
пројектима за финансирање доноси 
менаџмент општине на основу 
расписних конкурса, а у планирању 
пројеката за сваку буџетску годину 
учествују руководство општине, КЛЕР, 
одељења за буџет и инвестиције.

Извештај о реализацији пројеката се 
не доставља. Општина нема законску 
обавезу за достављање извештаја 
о реализованим пројектима према 
институцијама на националном 
и регионалном нивоу. Упите о 
реализованим пројектима достављају 
Покрајински секретаријат за регионални 
развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу и друге институције 
и организације.

ОПШТИНА 
СРБОБРАН
Општина Србобран је усвојила Стратегију 
локалног одрживог развоја општине 
Србобран 2014-2020 која је усклађена са 
хијерархијски вишим документима, као 
и са Програмом развоја, - у Програм су 
укључена само два пројекта из Акционог 
плана општине, и то:
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1. Обилазак еко музеја пловидбом 
Великим бачким каналом од 
Дунава до Тисе

2. Унапређење туризма на простору 
Парка природе Бељанска бара

Ниједан пројекат није реализован. 
Реализацију пројеката прати КЛЕР путем 
интерне базе, не користи се систем/
софтвер за праћење. Општина Србобран 
је у току 2016. године реализовала осам 
пројеката чија је вредност 58.411.029,42 
РСД, од чега средства донатора износе 
39.171.500,00 РСД. Сви донатори су 
домаћи, а ниједан од пројеката не 
налази се у Програму развоја. Четири 
од осам пројеката налази се у акционом 
плану општине, а све пројекте општина 
је самостално реализовала ((Табеларни 
приказ налази се у Анексу 13). Одлуку 
о избору приоритетних пројеката за 
финансирање доноси менаџмент са 
Сектором за инвестиције и финансије, 
на основу расписних конкурса, а у 
планирању пројеката за сваку буџетску 
годину учествују председник општине, 
чланови општинског већа и КЛЕР. 
Извештај о реализацији пројеката 
доставља КЛЕР председнику општине по 
сваком појединачном пројекту. Општина 
нема законску обавезу за достављање 
извештаја о реализованим пројектима 
према институцијама на националном 
и регионалном нивоу. Упите о 
реализованим пројектима достављају 
Покрајински секретаријат за регионални 
развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу, Фонд европски 
послови, Министарство привреде и 
друге институције и организације.

ОПШТИНА ТИТЕЛ
Општина Тител је усвојила Стартегију 
одрживог развоја Општине Тител 
2014-2020 која је усаглашена са свим 
хијерархијски вишим документима, као 

и са Програмом развоја – у Програм 
су укључена два пројекта из Акционог 
плана општине, и то:

1. Изградња међународног путничког 
пристаништа на десној обали Тисе 
код насеља Тител

2. Тителски брег

Први пројекат није реализован, а 
други је делимично реализован кроз 
друге пројекте општине. Реализацију 
пројеката прати КЛЕР путем интерне 
базе, не користећи систем/софтвер за 
праћење. У општини Тител реализовано 
је осам пројеката у вредности 
123.978.227,58 РСД, у 2016.г. Ниједан од 
реализованих пројеката се не налази 
у Програму. Подаци о реализованим 
пројектима нису потпуни, јер није 
достављена информација о вредности 
финансирања/суфинансирања од 
стране донатора, да ли су донатори 
домаћи или страни, као и да ли 
се реализовани пројекти налазе у 
Акционом плану општине и да ли су 
реализовани у партнерству (Табеларни 
приказ налази се у Анексу 14). Одлуку 
о избору приоритетних пројеката за 
финансирање доноси менаџмент на 
основу расписаних конкурса и листе 
приоритета у које улазе капитални 
пројекти (водоснабдевање, канализација 
и сл.), а у планирању пројеката за сваку 
буџетску годину учествују председник 
општине, руководиоци одељења, КЛЕР и 
шефови служби. Извештај о реализацији 
пројеката доставља КЛЕР Скупштини 
Општине једном годишње. Општина 
нема законску обавезу за достављање 
извештаја о реализованим пројектима 
према институцијама на националном 
и регионалном нивоу. Упите о 
реализованим пројектима достављају 
министарства, секретаријати и друге 
институције и организације.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН
Општина Темерин је усвојила Стратегију 
развоја општине Темерин 2016-2020 која 
је усаглашена са хијерархијски вишим 
документима, као и са Програмом 
развоја – у Програм није укључен 
ниједан пројекат из Акционог плана 
Општине. Реализацију пројеката у 
општини прати КЛЕР путем интерне 
базе, не користи се систем/софтвер за 
праћење. У општини Темерин је у 2016. 
години реализовано пет пројеката 
укупне вредности 102.926.067,20 РСД. 
Средства у износу 89.719.939,00 РСД 
финансирана/суфинансирана су од 
стране пет домаћих донатора. Ниједан 
од пројеката се не налази у Програму, а у 
акционом плану налазе се четири од пет 
реализованих пројеката. Све пројекте 
општина је реализовала самостално 
(Табеларни приказ налази се у Анексу 15). 
Одлуку о избору приоритетних пројеката 
за финансирање доноси менаџмент 
на основу усвојеног плана капиталних 
инвестиција и расписних конкурса, а у 
планирању пројеката за сваку буџетску 
годину учествују менаџмент општине, 
чланови већа и Скупштина. Извештај о 
реализацији пројеката доставља КЛЕР 
општинском већу и Сектору за финансије 
једном годишње, а по потреби и чешће. 
Општина нема законску обавезу за 
достављање извештаја о реализованим 
пројектима према институцијама на 
националном и регионалном нивоу. 

Упите о реализованим пројектима 
достављају Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу, РАВ, 
РРА Бачка и друге институције и 
организације.

ОПШТИНА ЖАБАЉ
Општина Жабаљ је усвојила Стратегију 
развоја општине Жабаљ 2014-2020 која 
је усаглашена са хијерархијски вишим 
документима, као и са Програмом 
развоја – у Програм није укључен 
ниједан пројекат из Акционог плана 
Општине. Реализацију пројеката 
прати КЛЕР путем интерне базе, не 
користи се систем/софтвер за праћење. 
Такође, реализацију пројеката прати 
и скупштинско тело. Општина Жабаљ 
реализовала је у 2016.г. пет пројеката 
укупне вредности 28.504.880,88 РСД 
и 1.355.141,99 ЕУР. Донирана средства 
износе 21.195.000,00 РСД и 1.355.141,99 
ЕУР. Четири донатора су домаћа, док 
је један страни донатор. Ниједан од 
реализованих пројеката се не налази 
у Програму развоја, а три пројекта се 
налазе у акционом плану. На једном 
пројекту општина је имала партнера 
(Табеларни приказ налази се у Анексу 
16). Одлуку о приоритетним пројектима 
за финансирање доноси кабинет и 
чланови већа, на основу расписаних 
конкурса, а у планирању пројеката 
за сваку буџетску годину учествују 
председник и чланови већа. Извештај 
о реализацији пројеката доставља КЛЕР 
кабинету председника једном годишње. 
Општина нема законску обавезу за 
достављање извештаја о реализованим 
пројектима према институцијама на 
националном и регионалном нивоу. 
Упите о реализованим пројектима 
достављају Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу, РАВ, 
Канцеларија за европске интеграције, 
РАС,...

На основу спроведеног истраживања у 
16 ЈЛС на територји региона Бачка, може 
се утврдити да је свих 16 ЈЛС доставило 
податак о броју реализованих пројеката, 
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десет од шеснаест ЈЛС је доставило 
информацију о укупној вредности 
пројеката, дванаест од укупно шеснаест 
ЈЛС је доставило податак о вредности 
финансирања / суфинансирања од 
стране донатора, девет од укупно 
шеснаест ЈЛС доставило је податак о томе 
да ли се реализовани пројекти налазе 
у акционом плану. Подаци везани за 
реализацију пројеката који су улључени 
у Програму развоја, приказан је за 
сваку ЈЛС. Такође, ћетрнаест од укупно 
шеснаест ЈЛС доставило је податак о 
врсти донатора (домаћи или страни), 
а девет од шеснаест ЈЛС је доставило 
податак о партнерству на пројекту.

Подаци који су прикупљени приликом 
истраживања омогућавају сагледавање 
стварне слике усклађености стратешких 
докумената ЈЛС и Програма развоја, 
с обзиром да су све ЈЛС учествовале 
у достављању података, а према 
утврђеном Упитнику, креираном за 
потребе истраживања.

ЗАКЉУЧЦИ И 
ПРЕПОРУКЕ
Прикупљени подаци користили су се 
за анализу усаглашености Програма 
развоја АП Војводина 2014-2020 и 
постојећих стратешких докумената ЈЛС, 
те се може изнети закључак да постоје 
неусаглашености између хијерархијски 
нижих и виших утврђених стратешких 
докумената. Одступања су најизраженија 
у оквиру укључености пројеката у 
Програм, а који су планирани АП на 
локалном нивоу за 2016. годину, односно 
само 29 пројеката се налази у Програму 
развоја АП Војводине  (у просеку два по 
ЈЛС) што чини мање од 16% од укупног 
боја пројеката наведених у акционим 
плановима за циљану годину. 

Такође, потребно је нагласити да су 
Програм и локални стратешки документи 
креирани у исто време, што објашњава 
недовољну уврштеност пројеката из АП 
на локалном нивоу у Програм развоја, те 
отуда и поменута делимична усклађеност 
/ неусклађеност поменутих развојних 
докумената. Свакако, важна чињеница 
је и да не постоји законска обавеза 
о достављању података из акционих 
планова надлежним институцијама, да 
је у 15 од 16 ЈЛС уочено како актуелни 
конкурси расписани од стране 
домаћих и страних донатора диктирају 
избор приоритетних пројеката за 
финансирање уместо да се приоритети 
одређују на основу утврђених акционих 
планова.

Поред наведеног, у ЈЛС је настављен 
тренд флуктуације запослених, и то 
посебно у КЛЕР који је у већини ЈЛС 
одговоран за праћење реализације 
пројеката из АП на локалном нивоу. 
Да би се применио дефинисан 
адекватан модел за администрирање, 
односно праћење процеса 
реализације Програма на простору 
АП Војводине од стране Покрајинског 
секретаријата за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу препорука је да се утврди 
стандардизована процедура везана 
за доставу релевантних података 
надлежном органу задуженом за 
креирање и праћење мера из Програма 
развоја. С тиме у вези, овиме би се 
избегло достављање неправовремених, 
нетачних и непотпуних информација, 
а један од модела увођења поменуте 
процедуре јесте доношење релевантне 
регулативе о достави значајних 
података надлежном органу од стране 
свих ЈЛС у АП Војводини. Такође, од 
изузетног значаја је и креирање услова 
за смањење флуктуације запослених 
у одељењима/секторима ЈЛС који су 
задужени за праћење и управљање 

поменутим информацијма.
Сви стратешки документи доносе се и 
усвајају са тенденцијом да ефикасно 
усмере постојеће ресурсе, минимизирају 
време и трошкове, а повећају ефекте, 
те на тај начин допринесу економском 
оснаживању локалне заједнице. 
Међутим, највећи напор потребно је 
усмерити ка усклађивању приоритета и 
дефиницији пројеката на локалном нивоу 
са хијерархијски вишим документима 
те посебно ка увођењу процедура и 
стандарда о избору приоритетних 
пројеката за финансирање од стране 
домаћих и страних донатора. 

На крају, важност праћења реализације 
пројеката из АП као и унифицираност 
/ доследност у истом је од изузетне 
важности за правилно планирање 
програмских буџета за сваку годину, а 
на нивоу ЈЛС. Овиме се поједностављује 
систем извештавања надлежних 
тела, ефектније одговара на упите 
релеваннтих институција и јасније 
креирају модели владине подршке 
развоју ЈЛС. Утврђивање системског 
оквира који ће дефинисати горе 
наведене препоруке је од заједничког 
интереса како за институције на 
националном тако и за институције на 
регионалном и локалном нивоу.
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Анекс 1 – Општина Апатин

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

1
Пројекат за извођење 

реконструкције пута Нова – пут 
Циглане у Апатину, Л= 1.573,57м

Покрајински секретаријат 
за  енергетику, 

грађевинарство и 
саобраћај

 888.600,00 299.991,36 - Не Не

2
Израда Идејног пројекта 

реконструкције некатегорисаног 
пута Мотел – Вагон чарда у СРП 

„Горње Подунавље“

Покрајински секретаријат 
за урбанизам и заштиту 

животне средине
408.000,00 408.000,00 - Не Не

3 Спорт за све Покрајински секретаријат 
за спорт и омладину 274.281,60 266.793,71 - Не Не

4
Станица за дохлорисање 
дистрибутивне мреже и 

реконструкција водоторња на 
Погону за прераду воде у Сонти

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
6.120.000,00 4.896.000,00 - Не Не

5 Откуп сеоских кућа за избегла 
лица

Комесаријат за избеглице и 
миграције РС 3.990.000,00 3.591.000,00 - Да Не

6
Уређење каналске мреже 
у функцији одводњавања 

пољопривредног земљишта на 
територији општине Апатин

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
46.128.300,00 25.370.565,00 ЈВП Воде 

Војводине Не Не



2524

Анекс 2 – Општина Бач

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

1
Програм и мере активне 
политике запошљавања - 

реализација ЛАПЗ

Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и 
социјална питања / НСЗ

2.800.000,00 1.300.000,00    - Да Не

2 Израда плана детаљне 
регулације језера Провала

Покрајински секретаријат 
за урбанизам, градитељство 
и заштиту животне средине

1.500.000,00 1.000.000,00    - Не Не

3
Радови на уређењу каналске 

мреже у функцији одводњавања 
пољопривредног земљишта у 

2016. години

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду 50.000.000,00 27.500.000,00    - Не Не

4 Изградња фекалне канализације 
у Селенчи (II фаза)

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду 10.658.513,10 8.526.810,48    - Да Не

5

Регионални програм стамбеног 
збрињавања Стамбени програм 
у РС - куповина сеоских кућа и 
обезбеђивање грађевинског 
материјала или друге опреме 
у облику "малих грантова" за 
избегла лица у општини Бач

ЈУП истраживање и развој 
доо Београд (програм ЕУ) 231.000,00 ЕУР 231.000,00 ЕУР - Не Не

6
Израда пројектно-техничке 

документације за реконструкцију 
водовода у Вајској, Плавни, 

Бођанима и Бачком Новом Селу

Министартство привреде, 
Општина Бач 1.609.927,20 1.126.949,04 - Да Не

7
Реконструкција водоводне мреже 
у насељима Плавна и Бачко Ново 

Село

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду 11.939.330,15 9.551.464,12    - Да Не

8
Израда пројектно-техничке 

документације за грађевинску 
дозволу за црпну станицу 

фекалне канализације у Селенчи

Покрајински секретаријат 
за енергетику, 

грађевинарство и 
саобраћај

468.000,00    468.000,00    - Да Не

9 Опремање пољочуварске службе Покрајински секретаријат 
за пољопривреду 540.000,00 270.000,00    - Не Не
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Анекс 3 – Општина Бачка Паланка

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

1
Етно манифестација "Етно шор 

- у излогу руралних туристичких 
производа"

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство 
1.380.000,00 100.000,00  -  Не

2
Опрема на јавним водним 
објектима у циљу смањења 

губитка воде 

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство 
7.564.356,00 6.051.484,80  -  Не

3 Успостављање 5 хотспот локација Покрајински секретаријат 
за привреду 599.736,00 500.000,00  -  Не

4
Успостављање система видео 

надзора у васпитно образовним 
установама

Покрајински секретаријат 
за привреду 1.044.606,00 600.000,00  -  Не

5 Санација фасаде ОШ "Алекса 
Шантић" Гајдобра

Канцеларија за управљање 
јавним улагањима Владе РС 4.337.940,00   -  Не

6
Адаптација гинекологије - 

централна зграда Дома здравља  
"Др Младен Стојеновић" Бачка 

Паланка

Канцеларија за управљање 
јавним улагањима Владе РС 5.403.957,00   -  Не

7

Замена кровног покривача, 
хидрантска мрежа, уградња 

резервоара за воду, радови на 
електроинсталацијама у циљу 

прибављања употребне дозволе 
за објекат фискултурне сале 
и објекат топле везе ОШ "15. 

октобар" Пивнице

Канцеларија за управљање 
јавним улагањима Владе РС 15.830.412,00   -  Не
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Анекс 4 – Општина Бачки Петровац

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

1 Адаптација зграде Словачког 
Војвођанског позоришта

Управа за капитална 
улагања АПВ 9.337.845,00 7.516.965  - Не Не

2 Опремање спортске хале у 
Бачком Петровцу

Управа за капитална 
улагања АПВ 10.136.160,00 8.446.800,00  - Да Не

3 Изградња спортске хале у 
Гложану

Управа за капитална 
улагања АПВ + Покрајински 

секретаријат за спорт и 
омладину

113.813.956,00 105.017.157,00  + 
1.425.275,00  (ПС)  - Да Не

4 Постављање вишејезичних табли

Покрајински секретаријат 
за образовање, прописе, 

управу и националне 
мањине - националне 

заједнице

 150.000,00  - Не Не

5 Изградња Спортско рекреативних 
базена у Маглићу

Управа за капитална 
улагања АПВ 13.829.700,00 8.532.809,00  - Да Не

6
Водоснабдевање за насељено 

место Бачки Петровац - Изградња 
Бунара Б6

Управа за капитална 
улагања АПВ 11.875.372,00 10.295.948,00  - Да Не

7 Бициклистичка стаза III у Бачком 
Петровцу

Покрајински секретаријат 
за привреду, запошљавање 

и равноправност полова
2.189.065,00 2.000.000,00  - Да Не

8 Рехабилитација и ојачање колов. 
констр. по улицама у Гложану

Управа за капитална 
улагања АПВ 5.760.421,00 5.760.421,00  - Не Не

9 СВП - Петровачки позоришни 
дани

Покрајински секретаријат 
за финансије по решењу 
Министарства културе и 

информисања

 200.000,00  - Не Не
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Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

10 СВП - 150 година позоришта, 
Представа "Под балдахином"

Покрајински секретаријат 
за културу, јавно 

информисање и односе са 
верским заједницама

 850.000,00  - Не Не

11 Опремање спортске хале Гложан Покрајински секретаријат 
за спорт и омладину 400.000,00 400.000,00  - Да Не

12 "Уједињени у једну унију" Europe 
for citizens - Town twinning

EU - Education, Audiovisual 
and Culture Executive Agency  25.000,00 EUR  - Не Не

13
Реконструкција термичког 
омотача зграде општинске 

управе

Министарство рударства и 
енергетике 11.333.146,00 9.444.289,00  - Не Не

14
Уклањање дивљих депонија са 

пољопривредног земљишта у к.о. 
Маглић

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
997.680,00 655.200,00  - Да Не

15
Видео надзор образовних 

установа ОШ "Ј.М. Драгутин" 
Гложан и ПУ "Вчиелка"

Покрајински секретаријат 
за привреду, запошљавање 

и равноправност полова
659.984,00 450.000,00  - Да Не
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Анекс 5 – Општина Беочин

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

1
Пројекат доградње 

канализационе мреже отпадних 
вода у Раковцу

Покрајински секретаријат 
за енергетику, 

грађевинарство и 
саобраћај

    Не

2
Финансијска подршка 

организовања манифестације 
"баношторски дани грожђа"

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
    Не

3
Пројекат изградња истражно-

експлоатационог бунара Б-3/15 
на локалитету изворишта "Дунав" 

у Беочину

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
    Не

4
Замена дотрајале хидромашинске 

и електро опреме на црпној 
фекалној станици насеља 

Раковац

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
    Не

5
Изградња путничког пристаништа 

отвореног за међународни 
саобраћај у Баноштору

Министарство 
трговине, туризма и 
телекомуникација

    Не
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Анекс 6 – Општина Бечеј

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

1
Уређење каналске мреже 
у функцији одводњавања 

пољопривредног земљишта на 
територији општине

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
88.629.200,00 41.629.200,00  - Не Не

2
Канализација отпадних вода у 
улицама Стевана Којића и Ђуре 

Јакшића у Бечеју

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
18.758.606,00 14.758.606,00  - Не Не

3
Изградња и опремање батерије 

бунара БС-4/1 БС-4/2 на 
водозахвату у Бечеју

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
20.011.173,00 15.761.173,00  - Не Не

4 Прикључни цевовод водозахвата 
за Бачко Петрово Село

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
6.410.847,50 5.060.847,50  - Не Не

5
Замена и уградња лептирастих 

вентила са редукторима на 
електромоторни погон у филтер 
станици у фабрици воде у Бечеју

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
24.311.556,00 19.201.556,00  - Не Не

6

Канализација отпадних вода 
у деловима улица Петефи 
Шандора, Републиканска, 

Дожа Ђерђа, Танчић Михаља, 
Димитрија Туцовића

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
18.398.144 14.498.144,00  - Не Не

7
Прва етапа прве фазе 

водозахвата у насељу Бачко 
Петрово Село

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
10.537.238,00 8.322.238,00  - Не Не

8 Опремање пољочуварске службе
Покрајински секретаријат 

за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство

2.022.000,00 1.011.000,00  - Не Не

9

Изградња црпне станице за 
наводњавање и одводњавање 

Бачком Петровом Селу 
и извођење радова на 

реконструкцији и санацији 
водних објеката

ЈВП Воде Војводине 82.000.000,00 52.000.000,00  - Не Не
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Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

10
Рекултивација западног дела 

деградираног напуштеног 
површинског копа "Доњи рит" 

код Бечеја

Покрајински секретаријат 
за енергетику, 

грађевинарство и 
саобраћај

3.957.180,00 3.841.636,00  - Не Не

11
Набавка функционалних справа 

и реквизита у циљу развоја 
школског спорта (татами 

струњаче)

Покрајински секретаријат 
за спорт и омладину 350.000,00 350.000,00  - Не Не

12
Успостављање система 

видеонадзора (кружни ток 
ПШ "Север Ђуркић", ПУ "Лабуд 

Пејовић")

Покрајински секретаријат 
за привреду и туризам 4.813.009,00 2.100.000,00  - Не Не

13
Санација дивљих депонија и 
деградираних површина на 
територији општине Бечеј

Покрајински секретаријат 
за урбанизам и заштиту 

животне средине
1.200.000,00 1.100.000,00  - Не Не

14
Израда пројектно-техничке 
документације за пројекат 

Изградња путне саобраћајнице у 
индустријској зони

Министартсво привреде 7.800.000,00 3.844.000,00  - Не Не

15
Енергетска санација зграде 

економско трговинске школе у 
Бечеју

Министартсво рударства и 
енергетике 7.187.073,83 5.658.299,60  - Не Не

16 Трим стаза - старт Министартсво омладине и 
спорта 2.473.123,20 1.300.000,00  - Не Не

17 Реконструкција Трга  - 138.915.000,00  -  - Не Не

18
Изградња јавне расвете за 

осветљење пешачких стаза на 
православном гробљу у Бечеју

 - 2.880.000,00  -  - Не Не

19
Изградња јавне расвете за 

осветљење дела Ловачке улице 
у Бечеју

 - 1.096.260,00  -  - Не Не
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Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

1

Постављање светлосне 
сигнализације на 

пешачком прелазу код 
ОШ "Бранко Радичевић" у 

Равном селу

Покрајински секретаријат за 
привреду, запошљавање и 

равноправност полова
3.242.862,00 1.200.000,00   Не

2

Адаптација инсталације 
грејања у објекту 

"Звездица", Змајево - 
предшколска установа 

Бошко Буха

Покрајински секретаријат за 
енергетику, грађевинарство и 

саобраћај
2.721.668,40 1.814.445,60   Не

3

Главни пројекат 
треће етапе изградње 

канализације 
употребљених вода у 
Бачком Добром Пољу, 

Змајеву и Равном Селу, 
Врбас

Управа за капитална улагања 52.000.000,00 50.000.000,00   Не

4 Опремање пољочуварске 
службе

Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и 

шумарство 
2.000.000,00 1.000.000,00   Не

Анекс 7 – Општина Врбас
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Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

1 Опремање омладинског 
клуба и едукација младих

Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину  400.000,00   Не

2
Уклањање дивљих 

депонија са 
пољопривредног 

земљишта у к.о. Сивац

Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и 

шумарство 
 499.350,00   Не

3

Израда пројектно-
техничке документације 
за изградњу раскрснице 

са кружним током 
саобраћаја на укрштању 
државног пута у Кули и 

Црвенки

Покрајински секретаријат за 
привреду, запошљавање и 

равноправност полова
 1.000.000,00   Не

4
Санација и рекултивација 
напуштеног површинског 

копа опекарске глине

Покрајински секретаријат 
за енергетику и минералне 

сировине
 3.421.036,00   Не

5
Израда идејног пројекта 
санације, адаптације и 

реконструкције спортске 
хале у Руменци

Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину  600.000,00   Не

6

Реконструкција фекалних 
црпних станица у 

Кули у улицама Жарка 
Зрењанина и Петра 

Драпшина

Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и 

шумарство 
 1.600.000,00   Не

7
Изградња аутобуских 

стајалишта у оба смера 
у улици Маршала Тита у 

Кули

Покрајински секретаријат за 
привреду, запошљавање и 

равноправност полова
2.389.405,00 1.200.000,00   Не

Анекс 8 – Општина Кула
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Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

1
Адаптација јавног 

осветљења на територији 
Града Новог Сада

    Да Не

2
Управљање популацијом 
напуштених животиња на 
територији Града Новог 

Сада

    Да Не

3
Повећање енергетске 

ефикасности објекта ЈП 
„Спортски и пословни 

центар Војводина“

    Да Не

4

Унапређење постојећег 
система сакупљања, 

транспорта, складиштења 
и депоновања отпада у 

Новом Саду

    Да Не

5 Радна зона Север 4 у 
Новом Саду     Да Не

6

Изградња водовода, 
фекалне и атмосферске 
канализације у насељу 

Боцке у Сремској 
Каменици

    Да Не

7

Изградња саобраћајних 
површина са 

одводњавањeм и 
реконструкција водовода 

у Улици цара Лазара у 
Футогу

    Да Не

8

Изградња приступног 
пута до постројења 
за пречишћавање 

отпадних вода у насељу 
Степановићево

    Да Не

Анекс 9 – Град Нови Сад
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Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

9
Оптичка 

телекомуникациона 
инфраструктура Града 

Новог Сада

    Да Не

10

Реконструкција 
постојећих и изградња 

нових објеката, као 
и инфраструктурно 
опремање Градског 

гробља у Новом Саду

    Да Не

11 Нова црпна станица на 
локалитету ГЦ2     Да Не

12

Централно постројење за 
пречишћавање отпадних 

вода Града Новог 
Сада са припадајућим 

колекторским правцима

    Да Не

13
Техничко опремање 

јединица саобраћајне 
полиције

    Да Не

14 Набавка нових аутобуса     Да Не

15
Изградња „NS Bike“ 

аутоматизованих станица 
за изнајмљивање 

бицикала

    Да Не

16
Организовање 
Међународног 

фестивала мањинских 
Театара

    Да Не



4746

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

17 Филмски програм - Први 
биоскоп у Футогу     Да Не

18
Фаза 2 санације 

целокупне мреже 
електроинсталација у 

Позоришту младих

    Да Не

19 Ревитализација објекта 
старе стрељане – Еђшег     Да Не

20 Развој и унапређење 
културе     Да Не

21 Развој и унапређење 
издавачке делатности     Да Не

22 Обнова и развој верских 
објеката     Да Не

23 Унапређење јавног 
информисања     Да Не

24
Опремање здравствених 
установа медицинско − 

техничком опремом
    Да Не



4948

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

25
Опремање здравствених 
установа рачунарском и 
електронском опремом

    Да Не

26
Опремање здравствених 
установа санитетским и 
транспортним возилима

    Да Не

27
Адаптација и опремање 
пословног простора за 
потребе Апотеке Нови 

Сад

    Да Не

28
Јавно-здравствена 

заштита кроз промоцију 
здравља и превенцију 

болести

    Да Не

29 Превенција злоупотребе 
дрога     Да Не

30
Превенција и контрола 
хроничних незаразних 

болести
    Да Не

31
Пронаталитетна 

популациона политика, 
носилац Градска управа 

за здравство

    Да Не

32 Сервис за информисање     Да Не

33 Центар за асистивну 
технологију     Да Не

34 Преноћиште за 
бескућнике     Да Не

35
Свратиште за децу 

укључену у живот и рад 
на улици

    Да Не

36
Групни третман 

мушкараца починилаца 
насиља у партнерском 

односу

    Да Не



5150

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

37
Социјално−психолошка 
подршка лицима након 

издржавања казне 
затвора

    Да Не

38

Едукација ученика и 
стручних радника за 

могуће начине учешћа у 
сузбијању малолетничке 

деликвенције

    Да Не

39
Нови Сад – омладинска 

престоница Европе 2019. 
године

    Да Не

40 Запошљавање младих     Да Не

41 Здравље младих     Да Не

42 Култура и слободно 
време младих     Да Не

43
Млади у заштити 

животне средине и 
одрживом развој

    Да Не

44 Безбедност младих     Да Не

45

Израда техничке 
документације и 

извођење радова на 
изградњи привредног 
објекта у Радној зони 

Север 4

    Да Не

46
Промоција и унапређења 

привреде Града Новог 
Сада

    Да Не

47

Унапређење пословног 
окружења за развој 

агробизниса и 
туристичких потенцијала 

Града Новог Сада

    Да Не

48
Подршка развоју 

предузетничког духа 
незапослених лица – 
самозапошљавање

    Да Не



5352

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

49
Подстицање отварање нових радних 

места у приватном сектору – ново 
запошљавање

    Да Не

50
Универзитетска професионална 

пракса студената завршних година 
факултета

    Да Не

51 Контрола квалитета 
пољопривредног земљишта     Да Не

52 Подршка руралном развоју     Да Не

53
Постављање табли и инфо-паноа 
информативне сигнализације за 

туристе и посетиоце у Новом Саду
    Да Не

54 Нови Сад − "CITY BREAK 2020"     Да Не

55
Цертификација Града са повољним 

пословним окружењем према 
стандарду BFC SEE: 2012

    Да Не

56
Мобилност и транспорт дигиталног 
новчаника (Mobility and Transport 

Digital Wallet − Mobi Wallet)
    Да Не

57
Инoвaтивaн приступ пружaњу jaвних 

услугa крoз рaчунaрствo у oблaку  
(“Cloud Approach for Innovation in 

Public Services” – CLIPS)

    Да Не

58

WeLive - „Нови концепт јавне управе 
засноване на мобилним градским 
сервисима у чијој изради учествују 
грађани / A new concept of public 
administration based on citizen co-

created mobile urban services“

    Да Не

59

Пројекат SocIoTal - „Поуздан, 
паметан и сигуран Интернет за 

Паметне градове /  A reliable, smart 
and secure Internet of Things for 

Smart Cities“

    Да Не

60
Едукација запослених у Градској 
управи за саобраћај и путеве  из 

области безбедности саобраћаја и 
јавних набавки

    Да Не



5554

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

61
Едукација запослених у Градској управи за привреду 
из области запошљавања, финансија, јавних набавки, 

пољопривреде и ванредних ситуација
    Да Не

62 Санација, рекултивација и затварање несанитарне депоније у 
Новом Саду     Да Не

63
Употреба биомасе добијене одржавањем зелених градских 

површина за загревање пластеника и производњу компоста − 
енргетски ефикасан расадник

    Да Не

64

Успостављaње регионалног система управљања отпадом за 
Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, 
Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, са изградњом 
регионалног центра за управљање отпадом на територији 

Града Новог Сада

    Да Да

65
Инфраструктурно опремање локалитета за уступање 
инвеститорима (садашњи Расадник, Јавно комунално 

предузеће „Градско зеленило“, Нови Сад)
    Да Не

66 Израда студије Системи за наводњавање на јавним зеленим 
површинама у Новом Саду     Да Не

67

Реконструкција постојећих и изградња нових објеката, 
инфраструктурно опремање Успенског, Алмашког, Католичког, 

Реформаторско-евангелистичког, Јеврејског, Русинског и 
Назаренског гробља у Новом Саду, као и свих гробаља у 

Футогу, Петроварадину, Ветернику, Буковцу, Каћу, Будисави, 
Ковиљу, Кисачу, Степановићеву, Руменки, Бегечу, Сремској 

Каменици, Старим и Новим Лединцима и Ченеју

    Да Не

68 Водоснабдевање насеља Бегеч     Да Не

69 Фабрика воде на Петроварадинској ади     Да Не

70 Спајање јужног и северног градског слива канализације 
Новог Сада     Да Не

71 Радна зона Север 1 у Новом Саду     Да Не

72 Изградња друмско − железничког моста преко реке Дунав у 
Новом Саду ‒ „Жежељев мост“     Да Да



5756

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

73
Сентандрејски мост (на путу М−22.1 
преко канала ДТД) − проширење 

друмског објекта
    Да Не

74
Сентандрејски пут − комплетирање 

планираног профила саобраћајнице 
– прва фаза, до Велебитске улице

    Да Не

75
Изградња Музичке школе „Исидор 
Бајић” и Балетске школе у Новом 

Саду са концертном двораном
    Да Не

76
Изградња нове школске зграде 

Пољопривредне школе са домом 
ученика, Футог

    Да Не

77 Изградња објеката завода за хитну 
медицинску помоћ у Новом Саду     Да Не

78 Спортска хала у Петроварадину     Да Не

79 Мале урбане целине     Да Не

80 Развој радне зоне „Римски шанчеви“     Да Не

81 Изградња Сателитске пијаце     Да Не

82 Подстицај запошљавања младих – 
приправници     Да Не

83 Стручно оспособљавање 
незапослених лица – стручна пракса     Да Не

84 Ораганизовање јавних радова од 
интереса за Град Нови Сад     Да Не



5958

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

85
Одржавање постојеће каналске 

мреже на пољопривредном 
земљишту

    Да Не

86
Једиствено и целовито 

електронско праћење финансијске 
документације

    Да Не

87
Израда софтвера за праћење 
поступка доношења планске 

документације
    Да Не



6160

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

1
Наставак изградње 

саобраћајнице у радној зони у 
Оџацима

Министарство привреде 19.999.999,99 10.000.000,00  - Да Не

2 Брзински дисплеј
Покрајински секретаријат 

за привреду, запошљавање 
и равноправност полова

2.234.616,00 900.000,00  - Не Не

3
Пројекат фекалне канализације у 
уличном коридору у радној зони 

у Оџацима

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
8.462.072,78 5.288.795,49  -  Да Не

4  
Покрајински секретаријат 

за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство

42.983.391,00 22.483.200,00  -  Да Не

5
Израда главног пројекта 

саобраћајне сигнализације на 
општинском путу Л-410

Министарство привреде 1.166.400,00 816.480,00  -  Не Не

6

Техничка документација 
за изградњу дела фекалне 

канализације у уличном 
коридору у радној зони у 

Оџацима

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
6.405.246,41 4.270.164,27  -  Да Не

7 Хотспот локације Покрајински секретаријат 
за привреду и туризам 2.394.434,86 1.950.000,00  -  Не Не

8 Санација атлетске стазе на 
градском стадиону у Оџацима

Покрајински секретаријат 
за спорт и омладину 2.658.562,40 2.000.000,00  -  Да Не

Анекс 10 – Општина Оџаци



6362

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

1
Главни пројекат за изградњу 

водовода и канализације у делу 
блока 82 у Сомбору

Министарство привреде 26482417,4 13.241.208,70   Не

2
Реконструкција и доградња 
фискултурне сале гимназије 
"Вељко Петровић" Сомбор

Министарство привреде 47.012.947,30 19.588.728,04   Не

3 ОШ "Никола Вукићевић" - главна 
зграда

КУЈУ - Канцеларија за 
управљање јавним 

улагањима
17.385.482,40 17.385.482,40   Не

4 Котао - Дом здравља
КУЈУ - Канцеларија за 

управљање јавним 
улагањима

1.511.503,00 302.300,00   Не

5
Измене и допуне плана 

генералне регулације насељеног 
места Телечка

Покрајински секретаријат 
за урбанизам, градитељство 
и заштиту животне средине

2.400.000,00 1.000.000,00   Не

6
Изградња канализације отпадних 
вода са црпном станицом у делу 

блока 45 и 23

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
32.700.848,00 20.000.000,00   Не

7
Главни пројекат изградње уличне 
водоводне мреже у улици Пољска 
у Сомбору, на парцелама 11604 и 

11509 к.о. СОмбор-2

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
1.605.640,00 1.284.512,00   Не

8
Пројекат оспособљавања 

запослених у Градској управи да 
се користе мађарским језиком

Покрајински секретаријат 
за образовање, прописе, 

управу и националне 
мањине - националне 

заједнице

 150.000,00   Не

Анекс 11 – Град Сомбор



6564

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

1 Изградња црпне станице
Покрајински секретаријат 

за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство

 11.990.400,00   Не

2 Реконструкција тоалета на 
Стражилову

Покрајински секретаријат 
за привреду и туризам  2.000.000,00   Не

3 Пристан за туристичке бродове 
на Дунаву Министарство привреде  20.000.000,00   Не

4 Реконструкција улице Иве 
Андрића

Управа за капитална 
улагања  4.770.312,59   Не

5 Замена рефлектора у сали ОШ Покрајински секретаријат 
за спорт и омладину  613.332,00   Не

6 Канализација употребљених вода 
- фаза III

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
 9.735.379,49   Не

7 Електроводоводи унутар црпне 
станице

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
 6.330.126,00   Не

8
Пројекат оспособљавања 

запослених у Градској управи да 
се користе мађарским језиком

Покрајински секретаријат 
за образовање, прописе, 

управу и националне 
мањине - националне 

заједнице

 150.000,00   Не

Анекс 12 – Општина Сремски Карловци



6766

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

9 ПТД Пут за Стражилово
Покрајински секретаријат 
за урбанизам и заштиту 

животне средине
 4.836.000,00   Не

10 Реконструкција фасаде 
Карловачке гимназије

Европска банка за обнову 
и развој  200,00 ЕУР   Не

11 Darling-e (пројекат хидро-гео-
термалне енергије) ЕРДП и ИПА фондови  3.200.000,00 ЕУР   Не

12 Путевима ЕУ Европска комисија 110.000,00 ЕУР 10.040,00 ЕУР   Не

13 Формирање омладинског клуба МОС  855.053,44   Не

14 Формирање омладинског клуба 
СК

Покрајински секретаријат 
за спорт и омладину  480.000,00   Не



6968

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

1
Пројекат  електроенергетских 

инсталација у Центру за физичку 
културу, рекреацију и туризам, 

Србобран

Покрајински секретаријат 
за енергетику, 

грађевинарство и 
саобраћај  

3.337.410,72 2.108.000,00  - Да Не

2 Пројекат уградње топлотне пумпе 
у вртић "Бубамара" у Надаљу

Покрајински секретаријат 
за енергетику, 

грађевинарство и 
саобраћај 

4.920.000,00 3.320.000,00  -  Не Не

3 Реконструкција водоводне мреже
Покрајински секретаријат 

за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство  

24.565.131,00 19.405.000,00  -  Не Не

4 Успостављање система видео 
надзора за раскрсницу у Турији

Покрајински секретаријат 
за привреду и туризам 1.649.987,70 1.400.000,00  - Не Не

5 Пројекат за суфинансирање 
атарских путева

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство 
16.000.000,00 8.000.000,00  - Да Не

6
Израда пројектно-техничке 

документације санације школских 
објеката

Покрајински секретаријат 
за образовање, прописе, 

управу и националне 
мањине - националне 

заједнице 

1.448.500,00 1.448.500,00  - Да Не

7
Пошумљавање, односно 

подизање пољозаштитних и 
ветрозаштитних појасева

Хуманитарна организација 
“Каритас” 300.000,00 300.000,00  - Не Не

8 Уређење каналске мреже
Покрајински секретаријат 

за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство

6.190.000,00 3.190.000,00  - Да Не

Анекс 13 – Општина Србобран



7170

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

1 Уређење приобаља реке ТИсе у 
Тителу  5.000.000,00    Не

2
Постављање саобраћајне 

сигнализационе опреме у зони 
ОШ "Светозар Милетић" Тител

 1.467.440,00    Не

3
Изградња прве фазе 

канализационе мреже са кућним 
прикључцима у Шајкашу

 60.007.277,64    Не

4

Радови на уређењу каналске 
мреже у функцији одводњавања 

пољопривредног земљишта 
у 2016. години на територији 

општине Тител

 14.059.600,00    Не

5 Санација амбуланте у Мошорину  8.465.328,24    Не

6 Инфраструктурно опремање 
радне зоне Југ - I у Тителу  5.970.000,00    Не

7
Замена и уградња нових вентила 

са летећом прирубницом 
у уличним шахтовима на 

водоводној мрежи у Тителу

 28.779.451,20    Не

8 Опремање пољочуварске службе  229.130,50    Не

Анекс 14 – Општина Тител



7372

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

1 Санација објекта основне школе 
"Петар Кочић"

Канцеларија за управљање 
јавним улагањима 65.493.502,00 62.845.222,00 Не Да Не

2 Манифестација "Просто к'о 
пасуљ"

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
100.000,00 100.000,00 Не Не Не

3 Појачано одржавање пута ка 
гробљу у Бачком Јарку

Управа за капитална 
улагања АПВ 6.540.797,00 5.874.717,00 Не Да Не

4
Изградња западног колектора - 
фаза I канализационе мреже  у 

Темерину

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
29.691.768,20 20.000.000,00 Не Да Не

5 Идејни пројекат обнове Старог 
парка у Темерину

Покрајински секретаријат 
за урбанизам и заштиту 

животне средине
1.100.000,00 900.000,00 Не Да Не

Анекс 15 – Општина Темерин



7574

Р.Бр. Назив пројекта Донатор Укупан буџет у РСД Суфинансирање Партнер Да ли се налази у 
акционом плану ДА/НЕ

Да ли се налази у ПР АПВ 
Да/НЕ

1
Суфинансирање трошкова 

израде ПДР-а за део блока 31 у 
Жабљу

Покрајински секретаријат 
за урбанизам, градитељство 
и заштиту животне средине

650.000,00 250.000,00  - Не Не

2

Израда и постављање табли са 
називом насељених места на 
путним правцима исписаним 

на језицима који су у службеној 
употреби

Покрајински секретаријат 
за образовање, прописе, 

управу и националне 
мањине - националне 

заједнице

430.308,00 130.000,00  - Не Не

3
Реконструкција, рационализација 
и одржавање јавног осветљења у 

насељима општине Жабаљ
ЈПП ЕНЕФ ЕЕ ДОО 1.355.141,99 ЕУР 1.355.141,99 ЕУР ЈПП Да Не

4 Адаптација унутрашње расвете у 
спортској хали у Жабљу

Покрајински секретаријат 
за енергетику, 

грађевинарство и 
саобраћај

3.354.566,88 1.800.000,00  - Да Не

5
Набавка, замена и уградња 

вентила на постојећим 
шахтовима на укрштању 

водовода

Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство
24.070.006,00 19.015.000,00  - Да Не

Анекс 16 – Општина Жабаљ



Р Е Г И О Н А Л Н А
Р А З В О Ј Н А
А Г Е Н Ц И Ј А  Б А Ч К А

децембар 2017. године
Регионална развојна агенција Бачка

Булевар Михајла Пупина 20/II Нови Сад

Пројекат „Унапређење институционалног оквира као и административних 
капацитета на локалном нивоу за спровођење политика регионалног 
развоја на територији Бачке“ је финансијски подржао Покрајински 
секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, Владе АП Војводина 


