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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине је у сарадњи са Немачком организацијом за 
техничку сарадњу – GTZ, 18. децембра 2003. године усвојило «Програм привредног развоја АП 
Војводине (2004.-2007.)». Одлуком о утврђивању листе програма за реализацију приоритета из 
Програма привредног развоја АП Војводине за период од 2004.-2007. године, донетом 29. јуна 2004. 
године, селектовано је 14. приоритетних програма. Након две године имплементације, Извршно веће 
је одлучило да приступи евалуацији одрживости програмских активности у измењеним социо-
економским условима, као и њихов утицај на развој Војводине. 

Имајући у виду значај овакве врсте анализе, Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине је 
марта 2006. године са Центром за стратешка економска истраживања  «Vojvodina-CESS» закључило 
Уговор о изради студије «Програм привредног развоја АП Војводине - новелирана ex post 
анализа привреде АП Војводине».  Постојање документа којим се дефинишу развојни приоритети 
региона је неопходан предуслов за ефикасније укључивање Војводине у европске интеграцијске 
процесе и за јачање њених капацитета за апсорбовање свих бенефита које ти процеси укључују. 
Такође, студија има за циљ да обезбеди ефикасније вођење политике ресорних секретаријата.  

Студија се састоји из два дела.  
Први део односи се на новелирану «ex post» анализу привреде Војводине и има за циљ да 

сагледа развојну позицију и правце Војводине, њене проблеме и ограничења, као и да утврди 
одрживост Програма у светлу измењених социо-економских услова. Овај део документа урађен је у 
сарадњи са Републичким заводом за развој.  

У другом делу Студије дат је преглед досадашњег тока имплементације 14. приоритетних 
програма Програма привредног развоја АП Војводине. Поред утврђивања конзистентности 
иницијално дефинисаних приоритета и циљева у контексту нових друштвених промена, извршена је 
евалуација степена њихове реализације у односу на планиране.  

Евалуација је неопходна за дефинисање наредних имплементационих корака програма 
Програма привредног развоја. У циљу ефикаснијег постизања иницијално постављених циљева 
неопходно је извршити корекције индикатора, финансијских средстава и временских оквира за 
њихову имплементацију.  
 Носилац израде Студије је Центар за стратешка економска истраживања «Vojvodina-CESS». 
На изради Студије ангажовани су стручњаци из Републичког завода за развој,  Немачке организације 
за техничку сарадњу (Gesellshaft für Technische Zusammenarbeit Gmbh)-GTZ, Центра за међународне 
миграције и развој (Centrum für Internationale Migration und Entwicklung) – CIM, професори са 
Универзитета у Новом Саду и стручњаци из великог броја научно-истраживачких институција. 

Испред Извршног већа АП Војводине, неопходну подршку на изради Студије пружили су 
покрајински секретар за приватизацију, предузетништво и мала и средња предузећа г-дин Иштван 
Пастор, Стручна служба за реализацију програма привредног развоја, менаџери свих појединачних 
програма и Канцеларија за техничку подршку.  
 

Извршно веће АП Војводине је свим сарадницима захвално на времену и знању које су 
уложили у израду Студије, а који представља немерљив допринос Војводини на њеном путу ка 
Европској унији.  

 
 

 
Мр  Бојан Пајтић, председник Извршног већа АП Војводине 
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РЕЗИМЕ 

Транзициони период од 2001. до 2006. године карактерише спровођење бројних реформи са 
различитим степеном завршености, успостављање макроекономске стабилности, реструктурирање 
великих система, приватизација предузећа и почетак процеса придруживања ЕУ са интензивним 
бројним законским прилагођавањима у свим сферама привреде и друштва. Међутим, поред значајних 
досадашњих резултата транзиционих процеса и оживљавања привредних активности (константан 
висок раст БДП), српска привреда суочена је са великом незапосленошћу и ниским животним 
стандардом становништва. У наредном периоду неопходно је завршити процес транзиције и 
наставити са процесом законског прилагођавања ЕУ и убрзаним привредним растом. За успешну 
реализацију тих циљева неопходно је дефинисати задатке, мере и инструменте за њихово спровођење 
које треба редовно пратити. Програм развоја АП Војводине - EX POST анализа, представља основ за 
дефинисање Акционог плана који треба да садржи мере и активности, носиоце и динамику 
реализације. 

Основне карактеристике полазне основе будућег развоја могу се свести на следеће: Дугорочно 
гледано, најзначајнија је позитивна студија изводљивости добијена од ЕУ, што је довело до почетка 
разговора о Споразуму о стабилизацији и придруживању (успешно су завршене две рунде преговора). 
Од кључне важности је постигнут споразум са ММФ-ом као израз остваривања циљева у складу са 
трогодишњим кредитним аранжманом. Овим аранжманом је обезбеђен отпис значајног дела дуга, 
чиме је показано да је економска политика и остварена макроекономска стабилност и даље у складу са 
препорукама ММФ-а. Висок раст бруто домаћег производа, буџетски суфицит и смањење 
спољнотрговинског дефицита су позитивне карактеристике привредних кретања у 2005. години. И 
међународне оцене референтних институција (Светска банка, EBRD) потврђују позитивне промене у 
процесу транзиције. До сада успешно спроведене реформе су добра основа за почетак друге фазе 
процеса транзиције која, пре свега, подразумева реструктурирање јавних предузећа и великих 
система, подизање конкурентности и инфраструктурне реформе. Међутим, област од које ће у 
значајном делу зависити будући развој су нове инвестиције чији низак обим указује да Србија, тиме и 
АП Војводина, још увек није довољно привлачна за стране инвеститоре. 

НОВИ ПРИСТУП РАЗВОЈУ 

Транзиција и прилагођавање привреде. Са становишта глобалних развојних трендова и процеса, 
Србија са око 3.200 $ бруто домаћег производа по становнику излази из ниже развојне фазе коју, 
поред осталог, карактерише доминација сировина и полупроизвода у структури извоза и где се додата 
вредност највећим делом ствара у пољопривреди, индустрији и трговини. У тој нижој фази кључни 
фактор међународне конкурентности су ниске цене радних, сировинских и других инпута, а 
приоритети државе су да обезбеди: основне институције, базичну инфраструктуру, макроекономску 
стабилност, безбедност (личну) и основни људски капитал. Транзициони индикатори Европске банке 
за обнову и развој потврђују да је Србија успешно завршила I фазу транзиције. Привредно системске 
реформе од 2001. одвијале су се по моделу стварања ефикасне тржишне привреде, по стандардима 
ЕУ, као неопходног услова за убрзавање процеса придруживања ЕУ. Са тим циљем одвијао се и 
процес доношења системских закона и укупне правне регулативе и изградње одговарајућих 
институција за примену тих закона у пракси. Реформе, које су се одвијале на свим сегментима 
привредног система, дале су значајне економске резултате у домену успостављања макроекомске 
стабилности и реалног раста БДП, као и знатне редукције инфлације. 
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Промене у окружењу. Светска привреда се данас налази у маказама до сада доминантне масовне 
производње и новог производног процеса заснованог на знању, високо-технолошким решењима, 
информационо-комуникационим инпутима, инфраструктури и услугама. Глобализација - међународна 
економска интеграција финансијских тржишта, тржишта роба и услуга, СДИ и токова људског 
капитала – и даље оставља простора масовној производњи и отуда подстиче развој земаља попут Кине 
и Индије, али подстиче реконструкције привреда ка новим привредним високо-технолошким и 
информационо-комуникационим решењима. Међународна конкуренција се појачава и Европа се 
суочава са двоструким изазовом из Азије и из САД. Растућа конкуренција, пре свега у роби широке 
потрошње, оставља простор само оним привредама које ће ниским уделом зарада и савременим 
технолошким решењима обезбедити себи простор деловања у глобалном свету.  

Нова улога државе. Србија се мора придружити европском тренду децентрализације и 
прилагодљивости управљања, смањивању непотребне регулативе, као и повлачењу државе из 
непосредних интервенција у привреди, ако у процесу институционалних реформи владања у ЕУ жели 
да се укључи у међународну конкурентност. Развојни тренд у ЕУ је тражење равнотеже између 
тржишних институција и државног интервенционизма, што захтева нове облике предузетничког 
приступа управљању државом и преносу њених директива на друге учеснике. Основни принцип 
опстанка социјалне државе је већа социјална одговорност грађана, делимична приватизација јавних 
услуга, јавно-приватно партнерство и подстицајна улога цивилног друштва. За развој тржишне 
привреде и демократски развој кључно је да судство, правосуђе и јавна управа ефикасно 
функционишу. Јавна управа мора да се реформише по правилима и менаџерским мерилима која 
преовлађују у приватном сектору. Основни критеријум је задовољство корисника услуга и 
рационално трошење буџетских средстава. Државна администрација мора да постане отворенија, 
флексибилнија, децентрализована и одговорна према корисницима. 

Национална стратегија привредног развоја Србије. Национална стратегија привредног развоја Србије 
за период 2006-2012. године представља први развојни документ који на конзистентан и целовит 
начин дефинише основне развојне приоритете земље и начине њиховог остваривања у наредним 
годинама. Национална стратегија дефинише основне циљеве  и правце развоја на путу ка модерном 
друштву, развијеној економији и већем квалитету живота свих грађана. То је истовремено пут 
придруживања и прикључивања Европској унији на коме ће Србија  активирати све своје људске, 
материјалне, природне и геостратешке потенцијале, убрзати реформске процесе и афирмисати нову 
улогу државе. Основни циљеви и стратешки правци Националне стратегије привредног развоја Србије 
су: (1) веће благостање за све, динамичан привредни раст и одржив развој, (2) успостављање 
стабилног и ефикасног тржишног система и конкурентне привреде помоћу укључивања у ЕУ, (3) 
завршавање процеса транзиције, (4) подизање укупне конкурентске способности српске привреде, (5) 
повећање и преструктурирање извоза, (6) повећање домаћих и директних инвестиција из 
иностранства, (7) повољна инвестициона клима, (8) уравнотеженост стабилизационе, развојне и 
социјалне улоге државе, (9) равномернији регионални развој и (10) одржив развој. 

ДОСТИГНУТИ НИВО ПРИВРЕДНЕ РАЗВИЈЕНОСТИ 

Основни макроекономски оквир. Макроекономска кретања у периоду од 2001. до 2005. године 
карактерише успостављање стабилности и одрживог и стабилног економског развоја. Остварена је 
либерализација унутрашње и спољне трговине и реструктурирање банкарског сектора, спроводи се 
успешна приватизација предузећа, реформа тржишта рада је у току. Остваривање утврђених циљева 
заснивало се на умерено рестриктивној монетарној политици, чврстој фискалној политици и чврстој 
политици зарада у јавном сектору.  
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Бруто домаћи производ. Процењује се да је бруто домаћи производ у АП Војводини у периоду 2001-
2005. растао по просечној годишњој стопи од око 5%. Више од половине (55,6%) друштвеног 
производа Војводине у 2004. години односи се на прерађивачку индустрију и пољопривреду. Удео 
услуга константно расте што је резултат високог раста учешћа друштвеног производа трговине на 
велико и мало (са 11,6% у 2000. на 17,8% у 2004.) и саобраћаја и веза (са 4,2% на 7,8%). 

Инвестиције. АП Војводину карактерише недовољан обим бруто инвестиција у основна средства. У 
периоду 2001-2003. стопа инвестиција износила је просечно свега 9%, а за 2004. годину оцена је око 
19%. Повећање инвестиција у привредну инфраструктуру и нове технологије и опрему, основна су 
претпоставка за постизање виших стопа раста БДП, повећање конкурентости и раста извоза. За 
превазилажење технолошког заостајања и одржив привредни раст потребне су инвестиције од око 
25% од БДП. Од посебног значаја за привредни развој су стране директне инвестиције, не само због 
недостатка домаћег капитала, већ и због унапређења корпоративног управљања, трансфера нове 
технологије, проширења производних и трговинских веза са пословним партнерима, повећања извоза 
на европска тржишта. 

Цене. Протеклих пет година транзиције у АП Војводини и Србији карактерише релативна ценовна 
стабилност остварена у условима спроведене либерализације тржишта, реформи фискалног система, 
уз фазно отклањање најзначајнијих ценовних диспаритета и раста цена нафте и базичних метала на 
светском тржишту. 

Банкарски систем. После структурних реформи спроведених у периоду 2001-2005. банкарски сектор 
Србије се обнавља, расте кредитна активност банака, каматне стопе се смањују, иако су и даље 
релативно високе. Повратак поверења у банке подржан је регулисањем старе девизне штедње, 
убрзаним растом девизне штедње становништва и уласком страних банака. Реструктурирање 
банкарског сектора улази у завршну фазу. 

Запосленост, незапосленост. У периоду 2001-2005. укупна запосленост је опадала по просечној 
годишњој стопи од 0,6% а незапосленост је расла по стопи 3,6%. У 2005.години долази до повећања 
укупног броја запослених за 1,4%. Тржиште рада у АП Војводини карактерише висока незапосленост, 
велика прикривена незапосленост и недовољна мобилност радне снаге. 

Јавне финансије. Реформа јавних финансија је порески систем у Србији, тиме и у Војводини, учинила 
транспарентним, једноставним и усклађеним са међународним стандардима. Циљ је био и повећање 
утицаја јавних финансија у остваривању макроекономске стабилности и одрживог привредног раста. 
Током 2003, 2005. и почетком 2006. године у буџету Покрајине забележен је суфицит. Током 2002. 
године, АП Војводини пренете су одређене надлежности и сагласно томе, дошло је до уступања 
прихода од пореза на зараде и пореза на добит предузећа, уз обезбеђење трансферних средстава у 
буџету Републике Србије. Законом о утврђивању одређених надлежности АП Војводине 
успостављене су надлежности и овлашћења и утврђене изворне функције у вршењу послова 
аутономне покрајине. 

Структурне карактеристике привреде АП Војводине и квалитативни показатељи пословања. У 
Војводини послује 18.380 предузећа (према годишњим извештајима за 2005. годину). Највише је 
приватних предузећа (16.206) међу којима преовлађују микро предузећа (79,7%), мала предузећа 
учествују са 17,2%, средња 2,5%, а великих предузећа је 0,7%. У укупном броју предузећа велика 
предузећа учествују са свега 1% али значајно опредељују финансијске резултате предузећа и задруга 
Војводине: остварују 58,6% прихода, 54,6% добити, 48,5% губитка и запошљавају 38,2% укупне 
запослености. Приватна предузећа су најпрофитабилнија, (са 59,4% укупно запослених у свим 
предузећима, остварују 56,1% прихода и 66,4% добити). Међутим, и међу њима има и губиташа на 
које се односи 48,9% укупног губитка.  
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Индустрија и трговина генеришу највећи део укупног прихода (79,8%) и добити (72,1%), али и 
значајан део губитка (80,8%), са нешто мањим уделом у укупном броју запослених (66,4%). Неспоран 
је значај прерађивачке индустрије (29,9% прихода, 37,4% добити, 42,3% запослених), мада у оквиру 
ње постоје значајне разлике међу гранама. Резултати анализе прерађивачке индустрије указују на 
следеће: само четири индустријска подсектора су профитабилна (Производња прехрамбених 
производа, пића и дувана, Производња кокса и деривата нафте, Производња хемијских производа и 
влакана и Производња производа од гуме и пластике) и генеришу више од две трећине укупног 
прихода (69,5%) и 67,9% добити, а у укупном броју запослених имају учешће од 46,7%, при чему је 
доминантан подсектор Производња прехрамбених производа, пића и дувана (44,6% прихода 
прерађивачке индустрије). Посматрано по групама индустријских подсектора према технолошком 
нивоу, АП Војводина има неповољну структуру – недовољно су заступљене високо технолошке 
индустријске гране. Ове гране генеришу свега 8% прихода прерађивачке индустрије (на нивоу Србије 
14,6%) и само 6,8% добити (Србија 13,5%). 

ОСНОВНИ ПРИВРЕДНИ СЕКТОРИ   

Индустрија. Ниво индустријске производње у 2005. години износи 51,2% нивоа производње из 1990. а 
већи је у односу на 2000. за 20,2% (прерађивачке индустрије 23,9%). У периоду 2001-2005. 
индустријска производња у АП Војводини расла је по просечној годишњој стопи од 3,7%, а 
прерађивачка индустрија 4,4%. Највећи пораст производње у претходном петогодишњем периоду 
забележен је у сектору Производња и дистрибуција електричне енергије, воде и гаса (79,0%), а у 
оквиру прерађивачке индустрије код подсектора Производња кокса и деривата нафте (180,5%), 
Производња хемикалија и хемијских производа (96,5%), Вађење неметала и камена (54%) и Производи 
од гуме и пластике (39,7%). Традиционалне индустријске области као што су текстилна индустрија и 
индустрија коже и обуће, као и дрвна индустрија оствариле су пад физичког обима производње. У 
структури индустрије АП Војводине заступљено је 27 индустријских области, али највећи део 
производње (65%) генеришу три области: Производња прехрамбених производа и пића (36,3%), 
Производња кокса и деривата нафте (10,1%) и Производња хемикалија и хемијских производа 
(18,8%). У периоду 2001-2005. циљ индустријске политике био је стимулисање процеса структурног 
прилагођавања и реструктурирања индустријских предузећа, у правцу стварања конкурентно извозно 
оријентисане производње, кроз повећање ефикасности пословања предузећа, измену производног 
програма и власничку трансформацију. Приватизација предузећа из области индустрије АП 
Војводине  интензивирана је после 2001. године. Процес се одвијао кроз припрему предузећа за 
приватизацију, реорганизацију и статусне промене, као и кроз решавање вишкова запослених и 
дуговања ових предузећа. Програме приватизације и реструктурирања индустријских предузећа 
пратили су програми развоја малих и средњих предузећа са циљем запошљавања вишкова радника из 
великих предузећа. Процес реструктурирања и приватизације предузећа није завршен, а индустрију 
још увек карактерише: технолошко-економско заостајање већине капацитета, нагомилани губици, 
неликвидност, неефикасност пословања и високи трошкови производње, незадовољавајући ниво 
квалитета производа, висок увоз, низак ниво маркетинга и управљања производњом и вишкови радне 
снаге. 

Политика индустријског развоја мора се конципирати на дужи рок; јер она највише зависи од 
институционалног оквира, технолошких промена и дугорочних социјалних програма. Основна улога 
индустријске политике је стварање услова да индустријска предузећа, својим производним процесима 
и производима буду усмерена ка понуди високе еластичности тражње на светском тржишту. Успешан 
индустријски развој зависи од самих предузећа, брзог прилагођавања новим тржишним условима, 
усвајања нових технологијаи иновација, подизања нивоа продуктивности и конкурентности. Развој 
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индустрије мора да се заснива на расту извоза, а то подразумева повећање инвестиција које великим 
делом треба привући из иностранства. 

Агрокомплекс. АП Војводина располаже повољним природним условима (земљиште, клима, водни 
ресурси) за пољопривредну производњу и има развијену прехрамбену индустрију, која је у великом 
степену завршила процес приватизације. Преко три четвртине површине Војводине чини обрадиво 
земљиште. Расположиви потенцијали нису у довољној мери искоришћени (екстензивна структура 
биљне производње у којој доминирају жита и индустријско биље, слабо коришћење водних ресурса за 
наводњавање, а тиме и земљишних површина, уз нестабилну биљну производњу и малу заступљеност 
сточарства). Висок је степен сировинске реализације примарне пољопривредне производње, а тиме и 
низак степен коришћења сопствених прерађивачких капацитета. Мали поседи доминантних сељачких 
газдинстава и њихова неорганизованост негативно утичу на ефикасност и конкурентност 
пољопривреде.  

Развој треба да буде усмерен на стварање услова за боље коришћење природних ресурса (пре свега 
наводњавања), што би подстакло интензивирање структуре производње (даље повећање учешћа 
индустријског биља, поврћа и крмног биља), интензвирање појединих линија производње и боље 
коришћење земљишта, развој сточарства и виши ниво финализације у сопственим прерађивачким 
капацитетима. Стварање услова за интеграцију сељачких газдинстава и развој МСП у агрокомплексу 
повећало би ефикасност и конкурентност агрокомплекса Војводине.  

Туризам. Сектор туризма карактерише: (а) релативно мали обим и структура туриста, (б) недовољна 
искоришћеност капацитета, (в) неизграђена туристичка марка, (г) недостатак стручних кадрова, (д) 
константно ниско учушће Покрајине у укупном туристичком промету Републике (око 12%), (ђ) пад 
посете домаћих туриста и позитивна кретања посете страних туриста (број ноћења туриста износи 
60% реализованог ноћења у 1990. години), (е) недовољна инвестициона активност, (ж) монолитна 
структура смештајних капацитета, (з) недовољна ванпансионска потрошња, (и) конкурентне цене 
смештаја и (ј) недостатак интернационалних хотелских ланаца. Основни проблем и ограничење 
досадашњег развоја туризма АП Војводине је недовољна конкурентност туризма. У савременим 
условима, конкурентност у туризму подразумева не само повећање туристичке потрошње и обим 
туристичког промета, већ  константно развијање механизама привлачења нових туриста, остваривање 
профитабилности и очување ресурса и за будуће генерације. Зато конкурентност туристичке 
дестинације има неколико димензија: економску, социјалну, културну и амбијенталну. Општа оцена је 
да су само бањска и климатска места у Србији успела да се приближе конкурентној способности 
истим дестинацијама у Европи. Недостатак осталих туристичких дестинација и регија огледа се у 
оскудном садржају туристичке понуде у њима, неадекватној заштити идентитета њихових урбаних 
језгара и туристичких центара, недовољним финансијским средствима, неодговарајућој 
квалификационој структури запослених и скромном маркетингу.  

КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ ВОЈВОДИНЕ 

Међународна конкурентност. Конкурентност се дефинише као скуп институционалних и политичких 
фактора, као и фактора  који обезбеђују економски просперитет земље који ће гарантовати стопу  
повраћаја остварених улагања у привреду. Ниво конкурентности једне земље одређује њену 
способност да омогући виши ниво дохотка, али је истовремено централна детерминанта повраћаја 
уложених инвестиција, што је један од главних фактора који објашњавају развојни потенцијал 
привреде. Конкурентност српске привреде је према резултатима Светског економског форума 
побољшана у последњих неколико година, али је и даље на ниском нивоу. Са аспекта глобалне 
конкурентности, која представља глобални показатељ свих фактора који одређују национални 
просперитет привреде, српска привреда је побољшала конкурентску позицију са 96. места у 2004. на 
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85. место у 2005. години. Са аспекта макро конкурентности, индекс конкурентности привредног раста 
показује побољшање за 9 позиција (са 89. на 80.), док са аспекта микро конкурентности, индекс 
пословне конкурентности показује благо погоршање (са 85. на 86. позицију). Србија поседује 
потенцијале који могу побољшати конкурентност привреде на међународној сцени. Ти потенцијали се 
огледају кроз високо образовни кадар, економско-политичку усмереност ка ЕУ и спремност страних 
инвеститора да се појаве на домаћем тржишту. Спровођењем реформских промена у институцијама, 
инфраструктури, макроекономији, образовању и тржишту могу се очекивати позитивни резултати са 
аспекта привредних кретања који ће се огледати у конкурентнијој привреди на макро и микро нивоу. 

Спољнотрговинске перформансе. У периоду 2001-2005. континуиран раст спољнотрговинске 
активности АП Војводине био је праћен континуираним растом дефицита трговинског биланса. Бржи 
раст увоза од извоза током посматраног периода имао је за последицу низак степен покривености 
увоза извозом. У 2005. години је достигнут највиши ниво покривености увоза извозом од 48,4%. У 
укупним спољнотрговинским активностима привреде Србије, АП Војводина учествује са око 30%, од 
којих се скоро трећина односи на индустријски развијене земље. У структури спољнотрговинске 
размене доминира Репродукциони материјал. Најзначајнији спољнотрговински партнери привреде 
АП Војводине су Русија, Италија, Немачка, БиХ и Мађарска. Компаративне предности АП Војводине 
односе се на примарне производе и производе нижих фаза прераде. Проблеми у дугом року огледају 
се у тенденцијском паду цена примарних производа  и притиску конкуренције од стране земаља код 
радно-интензивних сектора са јефтином радном снагом. Основни проблеми са којима се суочава 
Војводина, као и Србија, односе се на још увек присутну неусаглашеност са Правилима СТО и 
Принципима ЕУ. Са становишта производа и производних процеса проблеми и ограничења 
привредног развоја јављају се услед одсуства специјализације, која мора постојати у малим земљама 
каква је Србија и непостојање стратегије извоза. 

Продуктивност рада и јединични трошкови. Просечна годишња стопа раста продуктивности рада у 
индустрији АП Војводине у периоду 2000-2005. износила је 12,4%. Физички обим индустријске 
производње забележио је у претходних пет година раст од 3,7%. Међутим, на раст продуктивности 
утицало је и континуирано смањивање броја запослених у индустрији. Индустрија АП Војводине је 
трошковно конкурентна у 2005. години јер су индустријски сектори остварили негативне стопе раста 
јединичних трошкова рада. Основни проблеми и ограничења са којима се сусреће индустрија у 
привреди АП Војводине, као и у привреди Србије, је чињеница да су присутни застарела опрема и 
превазиђена технолошка решења уз недовољна улагања у науку и истраживање и развој. Технолошки 
геп у односу на развијени свет представља додатну препреку бржем привредном развоју АП 
Војводине, али не и ограничење индустријском развоју. Притом су у извозној структури већином 
заступљени природни ресурси, примарни пољопривредни производи и производи нижих фаза 
прераде.  

АНАЛИЗА РАЗВОЈА МСП И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Анализа нивоа развојености МСПП сектора показује да мала и средња предузећа постају све 
значајнији сегмент привреде у спровођењу структурних реформи, посебно у функцији отварања нових 
радних места и оживљавања раста укупне привреде. Са доминантним учешћем у броју активних 
предузећа (99%), овај сектор са више од 60% учествује у запослености и формирању укупног промета 
и са преко 50% у формирању бруто додате вредности привреде Војводине. Изнадпросечна пословна 
активност и добит остварена у МСП, значајно је утицала на прелазак привреде АП Војводине из зоне 
губиташа у нето добиташа у 2005. години. Први позитивни резултати започетих структурних промена 
и приватизације најизраженији су у јачању приватног сектора као најконкурентнијег дела привреде. 
Међутим, темпо развоја овог сектора и његово прерастање у носиоца привредног и укупног развоја 
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Републике, извора нових радних места и битног инструмента смањења сиромаштва, зависиће од 
ефикасности реализације започетих структурних реформи, а пре свега, завршетка процеса 
приватизације. Стварање јаког приватног сектора кроз оснивање нових и развој постојећих МСП, 
посебно средњих предузећа која ће преузети иницијативу у области развоја и примене иновација и 
техничко-технолошког напретка, повећања пословног амбијента и формирање тржишта финансијских 
и нефинансијских услуга прилагођених потребама развоја овог сектора. 

ПРИВАТИЗАЦИЈА И РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 

У периоду 2002-2006. године (до 25. јуна) приватизовано је 746 предузећа са седиштем на територији 
АП Војводине, остварен финансијски ефекат од 545 мил. ЕУР прихода, обезбеђено је 275,5 мил. ЕУР 
за инвестиције и 50,5 мил. ЕУР за социјални програм. У структури приватизованих предузећа по 
величини доминирају мала предузећа (52,5%), средња предузећа чине 1/3, а велика 13,1%. Број 
друштвених предузећа у поређењу са 2000. годином смањен је за 54,2%. Највећи број приватизованих 
предузећа је из Сектора Прерађивачка индустрија (290). Према годишњим извештајима предузећа и 
задруга за 2005. годину, коригованим за извршену приватизацију у 2005. и 2006. години (до 25. јуна), 
за приватизацију на територији АП Војводина преостало је 480 предузећа друштвеног облика својине. 
Реч је углавном о мање атрактивним предузећима чији је губитак три пута већи од остварене добити. 
Ова предузећа чине 2,6% предузећа привреде АП Војводине, запошљавају 9,2% укупног броја 
запослених, располажу са 6,6% сталне имовине, 6,9% капитала, остварују 3,0% укупног прихода, 2,5% 
добити и 8,7% губитка. Највећи проблеми концентрисани су у 20 неприватизованих великих система 
од којих је 13 у поступку приватизације. Завршетак приватизације уско је повезан са окончањем 
процеса реструктурирања великих привредних система и јавних предузећа. Активности на 
реструктурирању и приватизацији ЈП НИС су убрзане, док су у ЈП Војводина шуме и ЈВП Воде 
Војводине успорене.  

ИНФРАСТРУКТУРА 

Саобраћај. Друштвени производ саобраћаја, складиштења и веза АП Војводине у 2004. учествује са 
7,8% у укупном ДП АПВ. Ова област запошљава 6,6% од укупног броја запослених у предузећима, 
установама, задругама и организацијама у АПВ. Саобраћајни систем је по својим перформансама, 
нарочито у периоду трајања економске изолације СР Југославије, знатно заостао у развоју за 
савременим саобраћајним системима развијених земаља. У целини посматрано саобраћајни систем 
АПВ и читаве Србије је некомплетан, у погледу технике, технологије, организованости и менаџмента, 
застарео и превазиђен. Због тога је постао економски неефикасан, нерационалан у погледу потрошње 
енергије, неприхватљив у погледу негативних еколошких ефеката и неспособан да се 
висококвалитетном услугом активније укључи у међународне саобраћајне токове. Не одговара у 
потпуности потребама привреде и становништва и као такав представља лимитирајући фактор даљег 
развоја АПВ и Србије и потпунијег укључивања у међународну поделу рада. Са становишта путне 
привреде АПВ је хомоген регион, добро повезан са главним центрима и граничним прелазима. 
Густина државних путева првога реда АПВ је близу европског просека. Неповољно је што путна 
мрежа АПВ по квалитету не задовољава европске стандарде, због чега је присутан проблем безбедног 
одвијања саобраћаја и заштите животне средине од његовог негативног утицаја. Слично као и код 
путева, железничка мрежа АПВ је довољне густине, али јој је због лошег стања потребна 
модернизација. Брзине и квалитет услуга су на ниском нивоу, тако да се корисници опредељују за 
друге видове превоза. Неопходно је реструктурирање и модернизација целокупног железничког 
система. Мада представљају једну од компаративних предности земље, пловни путеви нису довољно 
искоришћени, а речни саобраћај знатно заостаје за осталим видовима саобраћаја.  
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Саобраћајна инфраструктура значајан је фактор ефикасности целокупног саобраћајног система, али и 
покретач привредног и друштвеног развоја АП Војводине и Србије, регионалног развоја и 
искоришћења компаративних предности локалних средина кроз повезивање туристичких и 
пољопривредних области са привредним центрима. Стога, у наредном периоду потребно је повећати 
улагање у све сегменте саобраћајне инфраструктуре, како би се она довела  на прихватљив ниво 
европског стандарда и оспособила за брз, ефикасан и безбедан превоз путника и робе са смањеним 
експлоатационим трошковима превозних капацитета и негативним утицајем на животну средину. При 
томе, акценат треба да буде на одржавању саобраћајне инфраструктуре са циљем довођења на 
пројектовано стање и подизања њеног квалитета, а потом на изградњи и реконструкцији главних 
праваца, пре свега мултимодалног путног и железничког Коридора 10, као и на повећању класе 
пловности Дунава. 

Телекомуникације. Модерне телекомуникације представљају једну од основних потреба људи и 
значајан предуслов за развој савременог информационог друштва, што значи да су телекомуникације 
једна од главних полуга општег развоја и повећања конкурентности свих осталих привредних сектора 
који користе нове технологије. Стање у телекомуникацијама Србије није задовољавајуће, иако је боље 
него у већини других привредних области. У технолошком смислу, у сектору телекомуникација 
значајно је заостајање у односу на развијене европске земље. У Србији/Војводини је још увек 
присутан заостали проблем двојника у фиксној телефонској мрежи, пенетрација је испод нивоа 
европских земаља, постоји само неколико брзих Интернет конекција и врло мало ADSL приступа, у 
суштини за сада не постоји широкопојасни приступ. Главне последице оваквог стања у сектору 
телекомуникација су следеће: не постоји либерално, транспарентно тржиште телекомуникација; 
монопол у фиксној телефонији и даље егзистира; развој телекомуникација је и технолошки и 
регулаторно стихијан; фиксна мрежа захтева велике инвестиције, пре свега у приступној мрежи; нема 
прилива капитала стратешких инвеститора; заостало се и у приближавању прописа и донетим актима 
у односу на земље из окружења. Сектор телекомуникација у Србији/Војводини значајно заостаје у 
развоју у поређењу са земљама ЕУ, а додатни проблем је што не постоји ни Политика ни Стратегија 
Владе Србије о развоју националних телекомуникација. У погледу развоја информационог друштва, 
Србија се налази на зачељу Европе. Према истраживањима Телекома Србије и Цесида, на крају 2005. 
око 13,3% становника у Србији користи Интернет, а од тога само једна шестина у функцији посла.  

Енергетика. Добра енергетска инфраструктура подразумева квантитет, квалитет, сигурност 
снабдевања и захтевне параметре примарних и финалних енергената. АП Војводина не располаже са 
довољним количинама ни једног од енергената. Осим тога енергетска ефикасност у свим енергетским 
секторима је испод жељеног и могућег нивоа, а коришћење расположивих обновљивих извора 
енергије је потпуно маргинализовано. Постојећа законска регулатива је недовољна и неразрађена, 
тржиште енергије и енергетских услуга је неразвијено и енергетска политика и стратегија развоја 
неадекватна актуелним потребама економског развоја и смањења енергетске потрошње. У финалној 
потрошњи енергије у Војводини највеће је учешће природног гаса (34,9% у 2004. години), затим 
нафтних деривата (31,6%) и електричне енергије (23,3%). Потрошња главних видова финалне енергије 
је опала током деведесетих година за 27% у 2001. у односу на 1990. годину, као последица 
драматичног пада привредне активности. Пораст од 2001. до 2004. године од 20% је био још увек 
недовољан за достизање потрошње из 1990. Тренд пораста финалне потрошње главних енергената је 
евидентан и може се објаснити оживљавањем привредне активности, али и порастом животног 
стандарда. Анализа енергетских индикатора Србије указује на врло високу потрошњу електричне 
енергије по глави становника у односу на низак БДП. То говори о неефикасном коришћењу 
електричне енергије, односно да се електрична енергија не троши у довољној мери за стварање нове 
вредности. 
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Урбанизам и просторно планирање. Упркос сличностима са регионалном поделом у ЕУ, Војводини 
недостаје модерна регионализација и просторни план који би био разумљив потенцијалним домаћим и 
нарочито, страним улагачима. У Војводини ситуација је скоро потпуно у складу са правилом реда 
величине, највећи град је Нови Сад (191.405 становника 2002.) и још два велика града су Суботица 
(99.981) и Зрењанин (79.773). У Војводини нема градских насеља са мање од хиљаду становника. У 
периоду од 1981. до 2002. године једини извор промена у свих 52 града били су природни прираштај и 
миграције. Само четири града забележило је позитивне вредности природног прираштаја у 2002, док 
је градова са негативним вредностима било чак 92%. Ипак, пораст броја становника између 1991. и 
2002. забележен је у 31 граду (59,6% војвођанских градова). Међу појединачним градским насељима 
најбржи пораст у периоду 1991-2002. бележи Сремска Каменица (44,5%), а највећи пад броја 
становника десио се у Јаши Томићу (12,4%). Локације раста и пада наговештавају будући развој 
агломерација око централних насеља и пражњење периферних простора. Закон о планирању и 
изградњи (донет 2003.) прописује и услове за доношење регионалног просторног плана Покрајине. 
Регионални просторни планови неопходни су регулатор просторног, економског и социјалног развоја 
сваке државе. Ограничење и проблем у вези са доношењем просторног плана Покрајине је одсуство 
регионализације која би била упоредива са оном која већ постоји у ЕУ. 

ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

Демографске карактеристике. АП Војводина заузима северни део Републике Србије и простире се на 
Панонској низији са површином 21.506 км2 на којој живи 2.031.992 становника, што чини 19,6% 
укупног броја становника Србије. Војводина се сврстава у густо налељене просторе са 94 становника 
на км2. Националну структуру становништва Војводине чине Срби (65%), Мађари (14%), Хрвати 
(3%), Словаци (3%), Црногорци (1,7%), док је учешће осталих нација маргинално. Последњих 
деценија АП Војводину карактерише извесно демографско назадовање (демографска регресија). 
Развој становништва АП Војводине, бележи врло неповољне тенденције, које се огледају у 
продубљивању шест кључних демографских процеса: (1) успорен демографски раст, (2) природна 
депопулација (број умрлих становника превазилази број живорођене деце), (3) демографско старење, 
(4) све распрострањенији самачки живот и (5) миграциони процеси. Наведени процеси су посебно 
изражени на регионалном нивоу, тако да се може рећи да Војводину карактерише изразита урбано-
рурална популациона поларизација. Демографски раст АП Војводине прати западноевропске трендове 
демографске транзиције коју карактеришу ниске стопе наталитета и морталитета, као основне 
детерминанте демографског старења. У образовној структури становништва старог 15 и више година 
на подручју АП Војводине, према последњем попису 2002. године, завршена средња школа је 
најчешћи вид образовања код оба пола (44% становника), следи основно образовање (25% углавном 
старијег слоја становништва). У укупном становништву 5% (88.596) је са високом стручном спремом, 
а 4% (73.485) са вишом стручном спремом. Значајно је смањен број неписмених у последњих десет 
година. Удео неписмених у укупном броју становника АП Војводине старијих од 10 година износи 
2,4% или 44.090 становника (у 1991. години 4,1%). Неписменост становништва сведена је на низак 
ниво, углавном је распрострањена међу старијом популацијом и не представља крупнији проблем. 

Јавне службе.    

Здравство. Војводина располаже мрежом равномерно распоређених здравствених установа. 
Позитивне промене у развоју здравства огледају се и у смањењу броја становника на једног лекара и 
броја лекара на једну болесничку постељу. И поред очигледних промена у распрострањености и 
квалитету здравствене заштите, значајан је удео оболелих од туберкулозе. У циљу отклањања ове 
болести, пажњу треба посветити не само здравственој заштити већ и едуковању становништва и 
његовим условима живота. Као значајан проблем издваја се висока стопа прекида трудноће.  
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Социјална заштита. Социјална заштита у Војводини остварује се кроз: (1) осам установа за рад са 
васпитно запуштеном децом и омладином, (2) установе за одрасле (22 установе) и (3) пет предузећа за 
професионалну рехабилитацију. Прва категорија установа односи се на прихватне станице и заводе – 
домове у којима се обезбеђује привремени смештај васпитно запуштене деце и омладине затечене у 
скитњи и просјачењу. Поред смештаја ове установе обезбеђују васпитање, образовање и стручно 
оспособљавање. Другу категорију чине прихватилишта, домови за старе и изнемогле, домови за 
збрињавање одраслих инвалида, комбиновани домови. Социјална заштита остварује се и у 
предузећима за професионалну рехабилитацију (заштитне радионице, заводи – центри и предузећа) 
која су од посебног друштвеног значаја јер се у њима врши стручно оспособљавање и запошљавање 
лица са умањеним радним способностима. 

Култура. АП Војводина је 2001. године имала 71 научну и стручну библиотеку, 496 школских 
библиотека и 240 народних библиотека. На подручју Војводине налази се 11 архива и 30 музеја (један 
природњачки, два друштвено-историјска, 15 комплексних и 12 уметничких).  У Војводини се налази 
12 професионалних позоришта, 14 аматерских и 4 дечија позоришта, затим 25 биоскопа, 36 радио-
станица и 6 ТВ станица. Војводина располаже са 660 регистрованих непокретних добара из области 
верске архитектуре, меморијалне, стамбене, привредне архитектуре итд. Број добара указује на 
значајан културни потенцијал који би се могао искористити, поред других предности, у циљу развоја 
туризма. Област културе карактерише повећање броја радио и ТВ станица и публикованих листова и 
часописа. С друге стране, смањује се број библиотека, аматерских позоришта и биоскопа, а посете 
позориштима и музејима су ограничене на мали број корисника. 

Научно-истраживачки рад. У АП Војводини научно-истраживачки рад се одвија у Матици српској, 
Огранку САНУ, ВАНУ, 13 факултета Универзитета у Новом Саду, два научна института, за ратарство 
и повртарство и за ветеринарство, једном институту у привреди, као и у Покрајинском секретаријату 
за науку и технолошки развој. Водећи носилац научно-истраживачког рада у Војводини је 
Универзитет у Новом Саду, с обзиром да је 95% научно-истраживачких капацитета Покрајине 
лоцирано на његових 13 факултета са 1511 наставника и 1256 сарадника. Универзитет укључује 
следеће факултете: Филозофски, Пољопривредни, Правни, Технолошки, Факултет техничких наука, 
Медицински, Природно-математички, Факултет физичке културе, Академију уметности, Економски, 
Педагошки и Технички.  

РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТ РАЗВИЈЕНОСТИ АП ВОЈВОДИНЕ 

Регионална развијеност АПВ. Регионални аспекти (економско-социјални, демографски и 
инфраструктурни) указују на проблеме, али и фокусирају оне факторе који треба да детерминишу 
промене економске политике ради остваривања равномернијег развоја, као и на оне који указују на 
потребе за интеррегионално просторно усклађивање. Регионалне диспропорције у АП Војводини 
додатно се продубљују због демографског пражњења приграничних општина (скоро цео Банат), 
нерационалног размештаја индустрије, повећања незапослености, непостојања институционалних 
оквира за равномерни регионални развој и све израженијих социјалних проблема. Разлике између 
општина у Војводини, на основу синтетичког индикатора развијености – дохотка по становнику, 
степена запослености, изграђености путне инфраструктуре и основних показатеља животног 
стандарда, достижу однос 1:3. Ове разлике, углавном се своде на разлике између градских центара и 
осталих општина. Решавање проблема недовољне развијености АП Војводине биће уређено 
доношењем  пакета законских мера на националном нивоу. У том контексту, с обзиром да на нивоу 
Републике постоји институционални вакуум у области регионалног развоја, приоритетне активности 
биће усмерене ка доношењу следећих институционалних инструмената: (1) Закон о подстицању 
равномерног регионалног развоја Републике Србије, (2) Стратегија регионалног развоја Србије, (3) 
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Политика регионалног развоја, (4) Подзаконска акта која заокружују регионалну институционалну 
инфраструктуру и (5) Даље обезбеђивање финансијских подстицаја и дефинисање низа мера за 
подстицање економске активности и запошљавање. 

Регионални размештај индустрије. Услед неравномерне алокације привредних ресурса, регионалне 
диспропорције добијају на интензитету. Генерално, давање предности гранској над регионалном 
компонентом у формирању индустријске структуре манифестује се кроз неадекватан размештај 
привредних капацитета АП Војводине. Диспропорције у територијалном размештају индустрије 
посматране на нивоу војвођанских општина, изразитије су него на нивоу округа. У складу с тим, 
подручје града Новог Сада издваја се по изнадпросечној вредности индекса «релативне густине» 
индустрије од 2,5, док се на скалару вредности индикатора у распону од 1,0 до 2,0 налази 10 
војвођанских општина. Рацио општине са највишом (Нови Сад 2,5) и општине са најнижом 
вредношћу (Сечањ 0,3) индикатора концентрације индустрије је 1:8. Анализа локализационих 
коефицијената посматрано по окрузима на подручју Војводине показује да изнадпросечно учешће 
пропулзивних грана у односу на ниво Покрајине бележе Северно-банатски (1,09), Јужно-банатски 
(1,49) и Јужно-бачки округ (1,02). На нивоу општина највеће учешће пропулзивних грана има Инђија 
са локализационим коефицијентом 1,94.  

Фонд за регионални развој Војводине. Државни подстицаји којима се обезбеђује финансирање 
програма за регионални развој, врши се преко Републичког фонда за развој и Фонда за развој АП 
Војводине. Ове две институције су у периоду 2001-2005. године усмериле средства за финансирање 
2573 програма за привредни и регионални развој АП Војводине у укупној вредности од 157,9 мил. ЕУР. 
У структури одобрених средстава у просеку највећи део одобрених кредита односио се на инвестиције у 
нове програме (61,1% укупних средстава Фондова), у циљу модернизације и ревитализације 
производних капацитета просечно се издвајало 38,3% укупних средстава оба фонда, док је за трајна 
обртна средства издвајано маргиналних 0,6% фондовских средстава по години улагања. 

Сиромаштво. Иако је богата природним и привредним ресурсима, Војводина се суочава са 
проблемима сиромаштва. Основни генератори сиромаштва у Покрајини су незапосленост (посебно 
маргинализованих група, Рома, инвалида, жена), неадекватна социјална и здравствена заштита 
најугроженијих социјалних група, неједнака доступност образовним институцијама и из тога изведен 
образовни ниво, неразвијеност руралних средина, као и неразвијена свест о мерама заштите животне 
средине као основног фактора одрживог привредног раста у сиромашним подручјима. АП Војводина, 
са стопом сиромаштва од 7,9%, спада у подручја (поред Београда и Источне Србије) са испод 
просечном стопом сиромаштва (25% испод нивоа Србије). У наредном периоду смањење сиромаштва 
као опредељење и задатак локалних заједница Покрајине, представљаће изазов услед демографских 
карактеристика (укупног смањења и неповољне старосне структуре становништва) овог подручја, 
великог броја избеглих и расељених лица и популационо девастираних руралних насеља. 

Индекс хуманог развоја АП Војводине. Индекс хуманог развоја (HDI – Human Development Index) 
Србије израчунат је по методологији UNDP-а и за 2003. годину износи 0,797. Таква вредност индекса 
означава средњи ниво хуманог развоја и Србију котира на 59. место у свету и 6. место у заједници 
земаља Југоисточне Европе (на нивоу Македоније и Румуније, а испред БиХ и Албаније). Општи 
закључак је да је у 2003. години дошло до значајног раста квалитета живота у односу на претходне 
године и поједине земље у окружењу. Добијени квантитативни показатељи за Србију и Војводину 
показују да је у 2004. дошло до даљег раста квалитета живота, при чему треба имати у виду, пре свега 
раст БДП по куповној моћи по глави становника и комбиновани рацио уписа у основно, средње и 
високо школство, док се остали показатељи нису значајније променили. Гранична вредност од 0,800 је 
прекорачена, што у међународним поређењима представља епитет високог нивоа хуманог развоја. 
HDI за Војводину износи 0,824 (Србија 0,811). 
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Национални еколошки акциони план (НЕАП). Акциони планови у служби свих аспеката животне 
средине, а у циљу редуковања притисака на природне ресурсе, стимулисања економског раста и 
обезбеђења квалитета животне средине, за основу треба да имају актуелне националне и локалне 
потребе са ослањањем на смернице дате Интернационалном Комисијом за заштиту реке Дунав и 
Директивама ЕУ. Ове смернице су значајне у смислу: постављања програма мониторинга животне 
средине, методологија праћења стања животне средине, селекције полутаната животне средине који 
захтевају контролу стандарда квалитета; услова и одређивања обавеза свим чиниоцима који негативно 
утичу на животну средину и воде ка њеној убрзаној деградацији; програма мера редукције загађења; 
повезивања институција и експерата различитих профила образовања; правовременог учествовања 
јавности. Основне смернице НЕАП-а примењују се на воду, ваздух и земљиште.  

Облици загађености. Узимајући у обзир још увек мањи број тешке, обојене металургије и 
петрохемијске индустрије у односу на прехрамбену индустрију у Војводини, значајно загађење 
површинских вода (у кумулативном смислу) представља загађење органским материјама. Према 
анализираним подацима, под-слив Банат у сливу Дунава спада у један од најугроженијих у смислу 
оптерећења азотом и фосфором. Највећи утицај на биолошке и физичко-хемијске елементе 
модификованих водних тела у оквиру система Канал Дунав-Тиса-Дунав имају испуштања отпадних 
вода из већих градова, индустријска активност, пољопривреда и рибарење. Отпадне воде се 
непречишћене или недовољно пречишћене испуштају у канале. Посебно је угрожен локалитет дуж 
важног водотока познатог као Велики Бачки канал који повезује реку Дунав са реком Тисом због 
индустријске прераде хране, посебно у градовима Врбас, Кула и Црвенка.  

Минералним облицима азота и фосфора припада главна улога у вештачкој еутрофизацији 
површинских вода, под којом се подразумева процес, у оквиру кога се повећава продукција живог 
света у води, услед повећаног прилива хранљивих и других материја. Актуелно стање једног од 
специјалних резервата природе у Војводини, Лудашког језера, указује на: нарушен режим вода, 
изражено замуљивање и интензиван процес еутрофизације, трансформацију овог језерског екосистема 
у мочварно-барски и деградацију природних вредности.  

У Војводини је присуство арсена у мањим количинама и на дубљим водоносним слојевима скоро 
редовна појава. Узрок његове појаве у водоводним мрежама је црпљење воде из водоносног слоја који 
се налази на дубинама од 90 до 180 метара, што је карактеристично за цео панонски базен. Свакако, 
треба узети у обзир да се висок здравствени ризик јавља и при уношењу малих концентрација овог 
токсичног елемента. 

Ваздух је на појединим локалитетима, у близини великих индустријских центара (Панчево, Зрењанин, 
Нови Сад, Суботица, Беочин), у великој мери загађен специфичним, високо токсичним и хазардним 
полутантима. Смањењем неконтролисане емисије загађујућих материја из застарелих индустријских 
постројења (увођење БАТ стандрда) довели би до значајних промена у квалитету ваздуха у 
Војводини. 

Производни потенцијал пољопривредног земљишта у Војводини перманентно се смањује као 
последица интензивног коришћења, ерозионих процеса, промена у водно-ваздушном и топлотном 
режиму, секундарног заслањивања и контаминације пестицидима, тешким металима, нитратима и 
нитритима. У циљу унапређења одрживог планирања и управљања земљиштем треба се фокусирати 
на решавање основних проблема: развијање система просторног планирања и улагања у систем 
регионалног одводњавања/наводњавања. 
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Угрожени локалитети. Једна од најпроблематичнијих «црних тачака» у еколошком смислу је регион 
општина Врбас и Кула у коме је концентрисана значајна индустријска активност. Деоница Великог 
канала ДТД између Врбаса и Куле је једна од најзагађенијих у Европи, у коју се испушта 10% 
целокупног загађења у земљи. Једно од најугроженијих локалитета у класи заштићених зона и 
акумулација у Војводини је Лудашко језеро. Када је вода за пиће у питању, на територији северне и 
западне Бачке постоји висок здравствени ризик од присуства арсена који је најчешће узрок хемијске 
неисправности узорака. По квалитету ваздуха, Панчево представља «критичну тачку» у Војводини са 
највећим бројем прекорачења граничних вредности имисије. 

Заштита од вода. На подручју Војводине постоји 1.350,3 км насипа, 5 акумулација, 930 км канала и 25 
устава система ДТД, већи број регулационих грађевина које су у функцији линијског система одбране 
и мањи број регуласаних и делимично регулисаних водотока. Са овим објектима штити се преко 
1.000.000 ха земљишта са градовима, насељима, индустријским објектима, фармава и разноврсном 
структуром. Као последица тешке економске ситуације у земљи и вишегодишњих рестрикција у 
обезбеђењу финансијских средстава за потребе редовног одржавања, у последњих неколико година не 
остварује се потребан обим радова у односу на важеће стандарде, критеријуме и нормативе, чиме се и 
даље погоршава стање на одбрамбеним линијама  и у коритима водотока. 

ПРОЦЕС ПРИДРУЖИВАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 

Процес стабилизације и придруживања Србије Европској унији. Прикључење Европској унији, као 
најважнијој европској интеграцији са јединственим тржиштем робе, капитала и услуга, представља 
стратешко опредељење и приоритет Србије. Предуслов за отпочињање преговора о потписивању 
«Споразума о стабилизацији и придруживању» је објављивање «Студије изводљивости». Одлуком 
Европске комисије, 12. априла 2005. године усвојена је «Студија о изводљивости преговора о 
склапању споразума о стабилизацији и придруживању» за Србију. У Студији је констатовано да је 
Србија спремна да приступи преговорима о ССП. Преговори СЦГ и ЕУ су почели 10. октобра 2005. 
године и предвиђено је да трају годину дана. Након преговора закључује се «Споразум о 
стабилизацији и придруживању» који треба да буде ратификован од стане свих земаља чланица ЕУ. 
ССП углавном поред преамбуле и општих принципа има девет поглавља (политички дијалог, 
регионалну сарадњу, слободно кретање роба, радника, слободу оснивања предузећа, пружање услуга, 
кретање капитала, усклађивање правних прописа, сарадњу у области правосуђа и унутрашњих 
послова, политичку, финансијску и институционалну сарадњу).  

Прекогранична сарадња. Прекогранична сарадња је начин да погранични региони превазиђу проблем 
изолованости и да се унапреде компетитивне способности региона његовом спремношћу и 
отвореношћу за учествовањем у арени глобалне и интернационализоване економије. Веома важна 
фаза прекограничне сарадње је сарадња коју у великој мери финансијски и технички подржава ЕУ, у 
форми Interrega, а има за циљ да процес технолошког, институционалног, огранизационог «know-
how» учини бржим и лакшим. Ово је фаза којој претходи формулисање заједничких прекограничних 
стратегија, оперативних планова, фаза заједничког аплицирања за средства ЕУ фондова и на крају 
фаза имплементације одобрених заједничких прекограничних програма и пројеката.  

Еврорегиони. Еврорегион може да се дефинише као погранични простор са амбицијом ка 
институционалној аутономији, која има намеру да побољша кооперацију и будући развој периферних 
области и тако спречи могућност њихове маргинализације и да превентивно учини све како би 
становници тих простора имали добар квалитет живота. ДКМТ је пример успешне прекограничне 
сарадње иако је реч о еурорегиону чији су чланови три државе са различитим економским, 
административним, правним и институционалним капацитетима (Мађарска која је чланица ЕУ, 
Румунија која би требало да постане чланица 2007. године и Србија, која се налази у Процесу 
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Стабилизације и придруживања). Циљ регионалне сарадње је развијање и проширивање односа 
између локалних заједница и представника локалних власти у области привреде, образовања, науке и 
спорта, као и њихова сарадња у циљу интегрисања у савремене европске токове. 

Прекогранична сарадња АП Војводине. АП Војводина има веома интензивну прекограничну сарадњу 
са готово свим регионима земаља у окружењу. У неким случајевима је та сарадња подржана од стране 
ЕУ преко финансијског инструмента Inttereg  и то нарочито када је у питању сарадња са Мађарском, 
Румунијом и Италијом. Користи сарадње са регионима земаља које су већ чланице ЕУ као и са 
регионима оних хемаља које се спремају да то постану, када је у питању Војводина, јављају се као 
последице «spillover effecta», односно ефекта преливања знања и искустава из поменутих региона у 
погледу управљања ЕУ фондовима. У складу са одлукама Европске комисије, Републици Србији и 
другим земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за придруживање, Европска унија је 
ставила на располагање тзв. Предприступне, ИПА – Instrument for Pre-Accesion Assistance, фондове. 
Ови фондови се односе на период 2007-2013. година и имају за циљ пружање финансијске помоћи у 
припремама за европске интеграције. Помоћ ће, када год је то могуће, бити усмерена на јачање 
демократских институција и владавине права, реформу јавне администрације укључујући увођење 
децентрализованог система управљања фондовима, економске реформе, промоцију и заштиту 
људских права и основних слобода, јачање права мањина, развој цивилног друштва, регионалну и 
прекограничну сарадњу, усклађивање закона са acquis communautaire, социјални и економски развој 
итд.  
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I НОВИ ПРИСТУП РАЗВОЈУ 

1. Транзиција и прилагођавање привреде 

Са становишта глобалних развојних трендова и процеса, Србија са око 3.200 $ бруто домаћег 
производа по становнику излази из ниже развојне фазе коју, поред осталог, карактерише доминација 
сировина и полупроизвода у структури извоза и где се додата вредност највећим делом ствара у 
пољопривреди, индустрији и трговини. У тој нижој фази кључни фактор међународне конкурентности 
су ниске цене радних, сировинских и других инпута, а приоритети државе су да обезбеди: основне 
институције, базичну инфраструктуру, макроекономску стабилност, безбедност (личну) и основни 
људски капитал.  

Транзициони индикатори Европске банке за обнову и развој потврђују да је Србија успешно завршила 
I фазу транзиције. Привредно системске реформе од 2001. одвијале су се по моделу стварања 
ефикасне тржишне привреде, по стандардима ЕУ, као неопходног услова за убрзавање процеса 
придруживања ЕУ. Са тим циљем одвијао се и процес доношења системских закона и укупне правне 
регулативе и изградње одговарајућих институција за примену тих закона у пракси. Реформе, које су се 
одвијале на свим сегментима привредног система, дале су значајне економске резултате у домену 
успостављања макроекомске стабилности и реалног раста БДП, као и знатне редукције инфлације. 
Донети су системски закони који уређују јавне финансије. Реформе монетарног и банкарског сектора 
дале су позитивне резултате у погледу ценовне и валутне стабилизације, успостављања поверења у 
домаћу валуту, повећања динарске и девизне штедње, либерализације рада девизног тржишта, раста 
девизних резерви НБ. Реформе спољнотрговинског и царинског система резултирале су 
либерализацијом спољнотрговинског режима. Реформе су обухватиле и унапређење судства, 
школства, здравства и државне управе на бази рационализације ових јавних служби и повећања 
њихове ефикасности. 

Карактеристика више развојне фазе, где је Србија на самом почетку, је ниво БДП по становнику од 
3.000 $, са секторском структуром БДП у којој доминирају услуге, а извоз постаје све важнији фактор, 
са већом диверсификацијом и са много већом додатом вредношћу. У овој развојној фази, земља своју 
међународну конкурентност остварује не само јефтиним инпутима, већ и већом ефикасношћу 
употребе људских, материјалних и природно-локацијских фактора. Државни приоритети који то 
највише подстичу су: унапређење људског капитала (економија заснована на знању), ефикасно 
функционисање тржишта роба, услуга рада и капитала и знања, повећање технолошке 
оспособљености привреде и много већи нагласак на величину и отвореност тржишта. 

Упоредо са транзицијом «из ниже у вишу развојну фазу», Србија се суочава са преласком из прве 
генерације реформи у другу генерацију реформи. Прва генерација реформи подразумева да је земља 
обезбедила трајну макроекономску стабилност, унутрашњу (ценовну) и спољноекономску 
либерализацију и спровела свеопшту приватизацију. Друга генерација реформи бави се, пре свега, 
изградњом институционалног оквира за ефикасно функционисање тржишних институција, правосуђа 
и државне администрације на свим нивоима. Реформе прве и друге генерације међусобно се преплићу 
и једне другу подстичу. Спора имплементација друге генерације реформи може да угрози резултате 
прве генерације реформи. Национална стратегија привредног развоја Србије 2006-2012. дефинише 
адекватан микс даљих реформских процеса који воде истовременом спровођењу прве и друге 
генерације реформи и који су кључни покретач развојних процеса у Србији.     
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2. Промене у окружењу 

Светска привреда се данас налази у маказама до сада доминантне масовне производње и новог 
производног процеса заснованог на знању, високо-технолошким решењима, информационо-
комуникационим инпутима, инфраструктури и услугама. Глобализација - међународна економска 
интеграција финансијских тржишта, тржишта роба и услуга, СДИ и токова људског капитала – и даље 
оставља простора масовној производњи и отуда подстиче развој земаља попут Кине и Индије, али 
подстиче реконструкције привреда ка новим привредним решењима заснованим на знању, 
технологији, информационо-комуникационим индустријама, инфраструктури и услугама.  

Унутар ЕУ јавност све више потресају повратни ефекти међународних економских интеграција који 
се огледају у страху од губитка националног идентитета и све више сужених могућности управљања 
својом земљом, даље кроз страх од губитка посла и све веће притиске на снижавање зарада и 
погоршање услова рада са штетним утицајима на добро функционисање привреде и њен раст. Тај 
страх се огледа и кроз притиске растуће конкуренције из земаља са ниским зарадама и земаља са 
јефтином радном снагом који утичу на губитак конкурентских позиција привреде, затварање 
фабричких постројења и њихову реалокацију у иностранство, са целокупним производним 
операцијама.  

Међународна конкуренција се појачава и Европа се суочава са двоструким изазовом из Азије и из 
САД. Растућа конкуренција, пре свега у роби широке потрошње, оставља простор само оним 
привредама које ће ниским уделом зарада и савременим технолошким решењима обезбедити себи 
простор деловања у глобалном свету.  

Проширење ЕУ је још више нагласило неједнакости и проблеме кохезије унутар ЕУ. Нове земље 
чланице далеко су од просека по питању великог броја структурних индикатора, али се очекује да ће 
се кроз брже постизање високих стопа раста БДП-а и продуктивности, надоместити недостаци и 
достићи европски просек, стварајући тако простор економског динамизма и у источној Европи. За 
сада привреда ЕУ расте спорије од привреде САД-а и истовремено остварује нижи степен раста 
продуктивности. То је последица мањих улагања по запосленом и успоравања стопе технолошког 
напретка, затим отварања углавном нископродуктивних радних места, али највећим делом и 
недовољних улагања у истраживање и развој, образовање, информационо-комуникационе индустрије. 
Разлози су, такође, повезани и са индустријском структуром у Европи, која се више заснива на ниским 
или средње развијеним технологијама, а такође се тешко прилагођава пребацивању тежишта у високо-
технолошки интензивне секторе са перспективом високог раста продуктивности. 

Глобализација је активан и динамичан процес који не трпи слабе привреде, који укључује нове а 
снажне играче и који тражи непрекидну либерализацију трговине и инвестиција. Као таква, она је 
производ људских жеља и шанси да се повећа величина колача довољно да свако добије по део за који 
се избори. Стога се пред сваку земљу не поставља питање да ли је за  или против процеса 
глобализације, већ како да буде сигурна да има користи од једног таквог процеса. 

Један од основних корака сваке привреде у процесу глобализације огледа се у отварању граница и 
промету изван свог националног тржишта. Слобода промета роба, услуга, капитала и људи 
представља основну матрицу процеса глобализације. Самим тим либерализација тржишта ових 
фактора производње доприноси како светском привредном поретку, тако и привредном расту и 
развоју земаља унутар њега. 
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3. Нова улога државе 

Побољшање ефикасности државе произлази из начела придржавања међународних конвенција, начела 
отворености и транспарентности, одговорности, успешности и ефикасности, етичности и поштења. 
Примарни циљ је успостављање одговорности свих институција, у свим областима, квалитет 
регулисања, који највише зависи од правосуђа и модернизације управе као чиниоца подстицања 
конкурентности. 

Улога државе се у овом контексту дели на економску, спољно-политичку и социолошку. Заједничка 
карактеристика свих светских трендова је обећање да ће се добро владати (good governance). Добро 
владање омогућава континуирани развој и стратешку улогу политике, укључујући рад и 
успостављање одговорности владе. За добро владање су значајна три усмерења: успешност, 
партиципативно стратешко планирање, као и промене у култури рада политике и управе. Успешност 
државе се, пре сега, огледа у способности координације развојних политика и активној 
имплементацији промена на посебним подручјима, које проистичу из редефиниције њених 
регулаторних функција и институција. Партиципативна демократија се уређује путем отвореног 
дијалога са цивилним друштвом, који представља механизам контроле, као и носилац њеног 
деловања. Промена културе рада  у политици исказује се транспарентним информисањем и надзором, 
променом политике и тиме, да је задовољство корисника јавних услуга основно мерило рада државе и 
јавних служби. 

Србија се мора придружити европском тренду децентрализације и прилагодљивости управљања, 
смањивању непотребне регулативе, као и повлачењу државе из непосредних интервенција у привреди, 
ако у процесу институционалних реформи владања у ЕУ жели да се укључи у међународну 
конкурентност. Развојни тренд у ЕУ је тражење равнотеже између тржишних институција и државног 
интервенционизма, што захтева нове облике предузетничког приступа управљању државом и преносу 
њених директива на друге учеснике. Основни принцип опстанка социјалне државе је већа социјална 
одговорност грађана, делимична приватизација јавних услуга, јавно-приватно партнерство и 
подстицајна улога цивилног друштва. 

Србија је на путу изградње у модерну европску државу. Држава се селективно повлачи из привреде и 
подстиче јавно-приватно партнерство, у току је процес децентрализације управљања. На подручју 
јавних услуга држава покушава да формира партнерске мреже са невладиним организацијама, 
односно цивилним друштвом. 

За развој тржишне привреде и демократски развој кључно је да судство, правосуђе и јавна управа 
ефикасно функционишу. Јавна управа мора да се реформише по правилима и менаџерским мерилима 
која преовлађују у приватном сектору. Основни критеријум је задовољство корисника услуга и 
рационално трошење буџетских средстава. Државна администрација мора да постане отворенија, 
флексибилнија, децентрализована и одговорна према корисницима. Њена успешност је мерљива и 
мора постати упоредива са успешношћу приватних институција. Правосуђе и судство морају да се 
реформишу да не би постали ограничавајући фактор правне сигурности и успешности државе. 
Повећање успешности судства је могуће постићи реорганизацијом, бољим менаџментом и већом 
стручном одговорношћу судија. Посебним програмом мера ће се у наредним годинама, поступно, 
отклонити заостаци и побољшати успешност целокупног правосуђа. 
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4.  Национална стратегија привредног развоја Србије 2006-2012. 

Национална стратегија привредног развоја Србије за период 2006-2012. године представља први 
развојни документ који на конзистентан и целовит начин дефинише основне развојне приоритете 
земље и начине њиховог остваривања у наредним годинама. Национална стратегија дефинише 
основне циљеве  и правце развоја на путу ка модерном друштву, развијеној економији и већем 
квалитету живота свих грађана. То је истовремено пут придруживања и прикључивања Европској 
унији на коме ће Србија  активирати све своје људске, материјалне, природне и геостратешке 
потенцијале, убрзати реформске процесе и афирмисати нову улогу државе. Доношење и спровођење 
Националне стратегије привредног развоја Србије је неопходно због чврсте демократске и 
проевропске оријентације Србије, како би се, једним јасним и аргументованим приступом, показало 
да Србија располаже сопственим планом прикључења Европској Унији, који уважава европске 
стандарде и истовремено национално афирмише и активира развојне потенцијале Србије. 

Циљеви и стратешки правци Националне стратегије привредног развоја Србије  

Веће благостање за све, динамичан привредни раст и одржив развој. Кључни развојни циљ Србије је 
веће благостање становништва. За остваривање тог циља Србија своју стратегију привредног развоја 
мора првенствено да усмери на остваривање динамичног привредног раста као основне материјалне 
претпоставке бржег повећања стандарда грађана, смањења незапослености и сиромаштва. Само 
остварењем задатка да у наредним годинама просечна годишња стопа раста БДП-а у Србији буде 7% 
она ће до 2012. године да достигне ниво БДП по становнику од око 6.500 $, и тиме смањи јаз у нивоу 
развијености у односу на остале европске земље. Истовремено, Србија мора свој развој да гради на 
принципима одрживог развоја – ефикасног економског развоја са обезбеђењем социјалне, регионалне 
и еколошке компоненте. 

Успостављање стабилног и ефикасног тржишног система и конкурентне привреде помоћу 
укључивања у ЕУ. Ове виталне циљеве Србија може постићи лакше и са мање напора бржим и 
ефикаснијим укључивањем у европске интеграционе процесе. Зато укључивање Србије у ЕУ није циљ 
сам по себи већ, пре свега, снажан инструмент да се убрзају транзициони и реформски процеси и 
изведе неопходан развојни пробој који ће је постепено приближити развијенијим европским земљама. 
Чврсто опредељење Србије за што брже прикључење ЕУ захтева дефинисање кључних стратешких 
праваца привредног и социјалног развоја с циљем стварања «стабилног и ефикасног тржишног 
система привређивања и конкурентне привреде способне да се суочи са притиском конкуренције 
унутар ЕУ» (критеријум из Копенхагена), односно, стварање максимално «конкурентне привреде, 
засноване на знању, која је у стању да обезбеди одрживи привредни раст са новим и боље плаћеним 
радним местима и већом социјалном кохезијом» (циљеви из Лисабона). 

Завршавање процеса транзиције. Неопходно је до краја изградити тржишни начин привређивања и 
системске петпоставке за његово несметано функционисање, како би се достигле више стопе 
привредног раста на којима се може градити макроекономска и социјална стабилност.  

Подизање укупне конкурентске способности српске привреде. Примарни циљ који тражи одлучно 
спровођење свих транзиционих и реформских процеса који могу да активирају развојне потенцијале 
земље и успостављање здравог тржишног амбијента уз одржавање унутрашње и спољне 
макроекономске равнотеже. 

Повећање и преструктурирање извоза. Да би подигла стопу привредног раста и остварила константно 
повећање бруто домаћег производа и стандарда запослених, Србија мора стално и брзо да повећава 
свој извоз. Повећање извоза захтева значајне структурне промене у извозу који се сада и сувише 
темељи на примарним производима и производима нижих фаза прераде.  



 

 21

Повећање домаћих и директних инвестиција из иностранства. Кључна претпоставка повећања и 
преструктурирања извоза су инвестиције у осавремењивање опреме и продукционих процеса. Додатне 
инвестиције у људски капитал (знање, образовање, специјализација и др.), истраживање и развој 
обезбедиће високе стопе раста БДП-а, али и повећање конкурентности Србије. Привлачење 
иностраних директних инвестиција је једна од главних полуга осавремењивања опреме и 
продукционих процеса. Страним директним инвестицијама се, поред капитала, у земљу уносе и 
савремена технологија и менаџмент, обезбеђују извозна тржишта,  активирају процеси који 
унапређују пословање домаћих предузећа. 

Повољна инвестициона клима. Привлачење већег обима страних директних инвестиција захтева 
отворену привреду и здрав тржишни амбијент, који ће погодовати страним улагањима и покретању 
домаће штедње и у крајњој линији стварању критичне масе малих и средњих предузећа која ће 
преузимати радну снагу из нерентабилних предузећа. То претпоставља и постојање транспарентне и 
коректне правне регулативе, ефикасне администрације и ефикасног банкарског, односно финансијског 
система.  

Уравнотеженост стабилизационе, развојне и социјалне улоге државе. Стратегија ће се спроводити у 
оквиру дубоког реструктурирања уз велики социјални трошак: тешко наслеђе претходног периода, 
велики проценат сиромашних, бројни вишкови запослених, још увек веома скроман ниво стандарда 
већине становништва, незадовољство великог броја грађана који себе сматрају губитницима у 
транзицији. Све то има своју цену кроз притисак на укупну потрошњу, односно на унутрашњу и 
спољну стабилност. Зато Стратегија указује на неопходну меру између развојне, стабилизационе и 
социјалне улоге државе.  

Равномернији регионални развој. Вишедеценијске наслеђене регионалне неравномерности, велике 
регионалне разлике у нивоу развијености, представљају додатни развојни проблем. Држава ће морати 
у наредним годинама конкретним програмима државне помоћи и системским мерама да подстиче 
развој неразвијених и девастираних подручја, нарочито Југа Србије и приграничног подручја и 
српских заједница на Косову и Метохији.  

Одржив развој. У исто време, Србија свој развој мора да гради на принципима одрживог развоја – 
усаглашеног и усклађеног економског развоја са политиком животне средине, социјалном и другим 
политикама и у складу са основним правцима спровођења Стратегије за смањивање сиромаштва.   
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II ДОСТИГНУТИ НИВО ПРИВРЕДНЕ РАЗВИЈЕНОСТИ 

1. Основни макроекономски оквир 

ОСНОВНИ НАЛАЗ: Макроекономска кретања у периоду од 2001. до 2005. године 
карактерише успостављање макроекономске стабилности и одрживог и стабилног 
економског развоја. Стабилност општег нивоа цена заснивала се на стабилности девизног 
курса и континуираном расту девизних резерви. Остварена је либерализација унутрашње и 
спољне трговине, реструктурирање банкарског сектора, спроводи се успешна приватизација 
предузећа, реформа тржишта рада је у току. Остваривање утврђених циљева заснивало се 
на умерено рестриктивној монетарној политици, чврстој фискалној политици и чврстој 
политици зарада у јавном сектору. 

АНАЛИЗА СТАЊА: Период од 2001. до 2006. године карактерише спровођење бројних реформи са 
различитим степеном завршености, успостављање макроекономске стабилности, реструктурирање 
великих система и приватизација предузећа и почетак придруживања ЕУ, који укључују бројна 
законска прилагођавања у свим областима привреде и друштва. Међутим, поред значајних 
досадашњих резултата транзиционих процеса и оживљавања привредних активности (константан 
висок раст БДП), карактеристична је велика незапосленост и низак животни стандард становништва. 
Након деценије изоловања, прихваћен је концепт отварања, сарадње са светом и убрзаног развоја. 
Кључна ограничења привредног развоја су структурална неравнотежа, релативно низак ниво 
привредне активности (око 60% у односу на 1990.годину), недостатак тржишности, неразвијеност 
приватног сектора, предузетништва, менаџмента и маркетиншких вештина, нетранспарентност 
правних и регулаторних оквира, као и висок степен незапослености и социјалних тензија. Привреда је 
израубована вишегодишњим дезинвестирањем, технолошки заостала, неприлагођена условима 
савременог тржишта и због тога је њен стабилан и динамичан раст условљен претходним 
инвестирањем, приватизацијом и укупним структурним прилагођавањем. 

Основни циљеви економске политике у периоду 2001-2005. године били су одржавање 
макроекономске стабилности, уз истовремено остваривање релативно високе стопе привредног 
раста. Производна активност, у периоду после 2000. године, одвијала се уз позитивне процесе 
економске транзиције и реформе пореског система, тржишта рада и социјалног сектора, курс динара 
је стабилан, извршена је значајна дерегулација и либерализација цена и спољно-трговинског 
пословања, регулисани су односи са међународним финансијским институцијама. Остварен је 
значајан напредак у спровођењу структурних реформи, посебно у области приватизације предузећа и 
консолидације и приватизације банкарског сектора.  

Ради остваривања утврђених циљева, вођена је чврста фискална политика и чврста политика зарада у 
јавном сектору и умерено рестриктивна монетарна политика, уз убрзано одвијање структурних 
реформи у реалном, финансијском и јавном сектору. У периоду 2001-2005. године макроекономско 
окружење, клима за инвестирање и привређивање значајно су унапређени у односу на период 
1990-тих година. Као резултат позитивних промена остварена је макроекономска стабилност: стопа 
инфлације у АП Војводини је значајно смањена, а процењује се да је бруто домаћи производ у 
периоду 2001-2005. године растао по просечној годишњој стопи од око 5% (у Србији 5,5%).  

У току 2004. и 2005. године учињен је значајан помак у заокруживању стимулативног амбијента за 
пословање. Убрзањем привредних реформи повећана је правна сигурност привредних субјеката и 
побољшани услови пословања, нарочито важни за инвеститоре из иностранства (донети су закони 
који омогућују боље пословно окружење за пословање, односно штите својину, уговоре, повериоце и 
инвеститоре: о привредним субјектима, страним улагањима, планирању и изградњи, стечају, 
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регистрацији привредних субјеката, извршном и парничном поступку, хипотеци, спољно трговинском 
пословању, заштити конкуренције). Пореска стопа на добит предузећа смањена је са 14% на 10% и једна 
је од најнижих међу транзиционим земљама. У инфраструктурним секторима усвојени су основни 
закони у области телекомуникација, енергетике, железнице и поштанских услуга. Позитивна 
кретања у 2004. и 2005. години карактерише: 

• Убрзана институционална изградња и доношење реформских закона 
• Побољшан пословни амбијент 
• Преговори са ЕУ и СТО 
• Побољшан међународни рејтинг. 

Учешће друштвеног производа (ДП) АП Војводине у ДП Србије је смањено са 31,5% у 2000. на 
29,8% у 2004. Највеће учешће је забележено у 2001. од 33,0% док се у наредним  годинама постепено 
смањује. Учешће инвестиција АП Војводине у Србији повећало се са 22,9% у 2000. на 29,5% у 2004. 
години. 

Ниво индустријске производње у 2005. години износи 51,2% нивоа производње из 1990. (Србија 
45,2%), а у односу на 2000. ниво укупне индустријске производње је већи за 20,2% (у Србији за 6,6%), 
а прерађивачке индустрије 23,9% (у Србији 7,5%).  

Инфлација, мерена ценама на мало (децембар на децембар), после високог раста од 43,5% у 2001. 
години (у Србији 40,7%) смањена је на 16,3% у 2005. години (у Србији на 17,7%). Ово је значајан 
резултат, посебно када се има у виду да је остварен у условима високог раста цена сирове нафте и 
базних метала на светском тржишту и исправљања ценовних диспаритета. Стабилност општег нивоа 
цена темељила се на политици одржавања стабилности номиналног курса динара према евру и расту 
девизних резерви. 

У периоду 2001-2005. године запосленост у АП Војводини је смањена за 2,8% а незапосленост 
повећана за 19,2% (у Србији 1,3% и 37,4% респективно). Стопа анкетне незапослености у АП 
Војводини повећана је са 18,8% у 2004. на 19,9% у 2005, и мања је у односу на Србију (20,8%). 
Учешће укупног броја запослених у АП Војводини у Србији смањено је са 26,7% у 2000. на 26,3% у 
2005 (број запослених у предузећима,установама и организацијама остао је на приближно истом 
нивоу 25,9%, док је учешће приватног сектора смањено са 32,1% на 27,6%). 

Просечна нето зарада у АП Војводини је нешто изнад нивоа у Србији  (у 2005. години за 3,6%) и у 
периоду 2001-2005. године повећавала се реално по просечној годишњој стопи од 14,3% (у Србији 
15%). 

Укупан робни извоз АП Војводине (у доларским вредностима) у периоду 2001-2005. године растао 
је по просечној годишњој стопи од 27,6% ( у Србији 23,9%), а увоз по стопи од 26% (у Србији исто 
26%). Укупна вредност дефицита у периоду 2001-2005. године износила је 6,3 милијарди УСД (око 4 
пута мањи од дефицита Србије), достигавши највиши ниво у 2004. години од 1,6 милијарди УСД. 
Просечно учешће извоза роба АП Војводине у извозу Србије у периоду 2001-2005. године износило је 
32,5%, а увоза роба 29,5%. 
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Табела 1: Основни индикатори економских кретања (стопе раста, у%) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2001-2005 
Друштвени производ, номиналан раст 83,6 19,0 14,0 24,1 - 32,61 
Физички обим индустријске производње 9,2 2,2 -2,1 7,2 2,6 3,7 
Цене на мало   43,5 14,1 8,6 12,3 16,3 18,4 
Број запослених -1,3 -0,8 -1,4 -0,8 1,4 -0,6 
Број незапослених 6,7 11,5 6,7 -4,6 -1,5 3,6 
Нето зараде, реалан раст   22,0 31,0   8,5  6,3 6,1 14,3 
Извоз роба (доларске вредности) 35,1 26,0 15,6 29,5 33,0 27,6 
Увоз роба (доларске вредности) 53,8 19,8 22,5 25,2 12,4 26,0 

     Извор: Обрачун урађен у РЗР на основу података РЗС 

Табела 2: Учешће АП Војводине, у основним индикаторима Србије, у% 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Друштвени производ 31,5 32,9 30,9 30,6 29,8 - 
Инвестиције 22,9 23,8 23,3 22,9 29,5 - 
Број запослених 26,7 26,3 26,6 26,5 26,2 26,3 
Број незапослених 32,1 32,1 32,7 31,0 29,6 27,8 
Нето зараде (индекс нивоа) 109,5 - 113,8 108,5 104,5 103,6 
Извоз роба  27,6 33,8 35,3 30,7 31,1 32,0 
Увоз роба  28,5 34,2 31,1 28,6 24,9 28,5 

       Извор: Обрачун урађен у РЗР на основу података РЗС 

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА: Кључна ограничења развоја која карактеришу привреду 
Србије и АП Војводину су: низак ниво инвестиционе активности, висок степен незапослености, висок 
спољно-трговински дефицит, изражене социјалне тензије, низак ниво конкурентности привреде. 
Такође присутна је корупција и неефикасно функционисање правосудног система. 

МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА: У документу Национална стратегија Србије за приступање Европској 
Унији, дефинисани су основни циљеви и стратешки правци развоја: треба до краја изградити 
тржишни начин привређивања и системске претпоставке за његово несметано функционисање, како 
би се постигле више стопе привредног раста на којима се може градити макроекономска и социјална 
стабилност. Суштина стратегије развоја која води убрзаном приближавању ЕУ је подизање укупне 
конкурентности српске привреде. У исто време Србија и АП Војводина свој развој треба да заснивају 
на принципима одрживог развоја - усаглашеног и усклађеног економског и социјалног развоја са 
политиком животне средине.  

У Националној стратегији привредног развоја Србије 2006-2012, дефинисана су три основна 
циља и развојна приоритета:  

• Повећање међународне конкурентности (динамичан раст БДП и извоза, побољшање 
инвестиционог и пословног амбијента); 

• Развој привреде заснован на знању; 
• Развој инфраструктуре. 

 Економска политика биће усмерена на: 

• Одржавање макроекономске стабилности, уз стабилан динар и инфлацију испод 5%; 
• Убрзано спровођење реформи, завршетак процеса приватизације и структурне реформе у 

реалном, финансијском и јавном сектору; 

                                                 
1 Период 2001-2004 
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• Стварање основа за одржив висок привредни раст, заснован на повећању домаће штедње, 
страних директних инвестиција и извоза, уз смањење дефицита текућих трансакција са 
иностранством;  

• Повећање запослености, смањење сиромаштва и раст стандарда становништва. 

Основни циљеви економске политике биће подржани чврстом монетарном и фискалном политиком, 
чврстом политиком зарада у јавном сектору и убрзањем приватизације и реструктурирања 
друштвених и јавних предузећа. 

Привреда Србије и АП Војводине има потенцијал да снажно напредује у средњерочном периоду. 
Међутим, перспектива зависи превасходно од политичке стабилности и повољног пословног 
окружења. Кључни задаци за наредни период су: структурне промене - реструктурирање и 
приватизација великих друштвених и јавних предузећа, даља консолидација банкарског сектора 
(јачање регулаторних процедура, продаја преосталог државног удела у банкама) и система осигурања, 
побољшање пословне климе и привлачење директних страних улагања, нарочито greenfield, смањење 
инфлације, јавне потрошње и спољног дуга, уклањање препрека за успешно пословање, реформе у 
социјалном сектору, здравству, образовању и администрацији. Србија је интензивно кренула са 
законодавном активношћу, која ће потрајати у току читавог процеса  придруживања ЕУ, са циљем 
прихватања европских стандарда. У наредном периоду, од суштинске важности биће ефикасно 
функционисање правосудног система и примена закона, односно стварање одговарајућих 
институција и њихова функционалност. 

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РЕФОРМЕ: Србија и АП Војводина треба да наставе и интензивирају 
започете реформе. Упоредо треба реформисати институционалну основу система (демократско јачање 
политичких институција, реформа јавне управе и правосуђа), као и макроекономски и 
микроекономски систем и секторске политике. Реформа законодавства мора да иде упоредо са 
реформом механизама спровођења економских политика. Европски савет је 1993. године дефинисао 
три основна «копенхагеншка» критеријума за придруживање ЕУ: политички, економски и усвајање 
правних тековина ЕУ. Политички критеријум дефинисан је као постојање стабилних институција 
које гарантују демократију, владавину права и поштовање и заштиту људских права и права мањина. 
Економски критерујум захтева постојање делотворне тржишне економије, као и способност држава 
кандидата да се суоче са притиском конкуренције и тржишних сила унутар ЕУ. Усвајање правних 
тековина ЕУ дефинисано је као способност да се преузму обавезе које проистичу из чланства, 
укључујући приврженост циљевима политичке, економске и монетарне уније. Најсложенији и 
најобимнији задатак у процесу придруживања ЕУ је усклађивање домаћих прописа са прописима ЕУ. 

Значајан напредак је учињен у погледу приближавања Србије и АП Војводине ЕУ. Национална 
стратегија Србије за приступање Европској унији усвојена је са циљем дефинисања дугорочне 
државне политике у односу на ЕУ. Влада Републике Србије је утврдила полазне основе за преговоре о 
закључивању Споразума о стабилизацији и придруживању са Европском унијом, које садрже 
преговарачку позицију Владе Србије и рокове и динамику оптималне либерализације трговине 
индустријским и пољопривредним производима, динамику и обим хармонизације закона, облик 
сарадње у појединим политикама. 

Придруживање ЕУ је основна покретачка снага спровођења реформи. Хармонизација закона и 
одговарајуће уређење институционалног оквира представљају основне елементе реформи. Домети 
макроекономске политике у транзицији су релативно ограничени и истровремено треба спроводити 
структурне микроекономске реформе, односно темељито реструктурирање привреде. На плану 
економског законодавства је доста урађено, али се јављају проблеми у примени нових законских 
решења. Део тих проблема произилази из неизграђености специјализованих институција потребних за 
њихово спровођење. Кључни елеменат везан за реални сектор је успостављање чврстог буџетског 
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Учешће ДП АП Војводине у ДП Р Србије, по делатностима
 (принцип чистих делатности)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Укупно
Пољопривреда, лов, шумарство и водопр .

Рибарство
Вађење руда и камена

Прерађивачка индустрија
Произв. и снабд. ел.енергијом, гасом и водом

Грађевинарство
Трговина на велико и мало, оправка мот. воз.

Хотели и ресторани
Саобраћај, складиштење и везе

Активности у  вези с некретнинама, изнајм.
Здравствени и социјални рад

Остале комуналне, друштвене и личне услуге
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ограничења за сва предузећа. То подразумева укидање директних и индиректних субвенција, али и 
доследно спровођење стечајног поступка, како би се намирили повериоци од несолвентних, односно 
неликвидних дужника, као и доследно поштовање уговора, односно спровођење извршног поступка, 
како би се наплатили дугови од солвентних дужника.  

 

1.1.       Бруто домаћи производ 

АНАЛИЗА СТАЊА: Процењује се да је бруто домаћи производ (БДП) у АП Војводини у периоду 
2001–2005. растао по просечној годишњој стопи од око 5% (у Србији 5,5%)2. Учешће друштвеног 
производа (ДП) АП Војводине у ДП Србије је смањено са 31,5% у 2000. на 29,8% у 2004. Највеће 
учешће је забележено у 2001. од 33,0% док се у наредним годинама постепено смањује.  

Табела 3: Учешће ДП АП Војводине у ДП Р Србије, по делатностима  
(принцип чистих делатности) 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Укупно 31,5 33,0 30,9 30,6 29,8
Пољопривреда, лов, шумарство и водопривреда 41,1 40,9 38,4 36,5 40,9
Рибарство 83,6 65,8 80,2 79,6 79,2
Вађење руда и камена 30,7 51,3 27,6 37,7 53,4
Прерађивачка индустрија 36,0 33,6 36,0 41,3 37,4
Производња. и снабд. ел. енер. гасом и водом 36,1 29,9 29,2 25,9 21,3
Грађевинарство 31,7 36,7 28,0 23,8 19,9
Трговина на велико и мало, оправка мотор. 
возила 20,7 28,4 26,6 21,9 23,2
Хотели и ресторани 22,4 18,2 22,7 20,4 20,8
Саобраћај, складиштење и везе 14,6 18,2 18,6 20,5 19,3
Активности у вези с некретнинама, 
изнајмљивање 22,5 29,0 26,6 23,5 20,7
Здравствени и социјални рад 22,1 22,1 23,7 28,8 25,9
Остале комуналне, друштвене и личне услуге 35,6 34,5 29,2 32,3 28,3

  Извор: РЗР, на основу податка РЗС 

Графикон 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2  РЗС не располаже подацима за БДП Војводине. Процена је урађена у РЗР на основу података РЗС о БДП Србије (у ценама 
2002.), ДП Србије и ДП Војводине (у текућим ценама). 

ОСНОВНИ НАЛАЗ: АП Војводина је крајем 2000. године започела убрзани развој привредних 
активности уз  процес транзиције  привреде. Сектор услуга је најбрже растао, што је 
утицало на промену структуре друштвеног производа: смањено је учешће пољопривреде и 
прерађивачке индустрије, а повећан удео саобраћаја и веза и трговине.  
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Стопа раста БДП Србије , 2000-2005
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Табела 4: Структура ДП АП Војводине по делатностима (принцип чистих делатности) 

  2000 2001 2002 2003 2004 
Пољопривреда, лов, шумарство и 
водопривреда 31,1 31,0 23,8 19,8 22,4
Рибарство 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
Вађење руда и камена 1,7 3,8 1,9 3,1 5,3
Прерађивачка индустрија 38,7 32,6 35,2 38,9 33,2
Производња. и снабд. ел. енер. гасом и 
водом 2,0 2,1 5,3 5,1 4,4
Грађевинарство 6,1 6,0 5,2 5,1 4,5
Трговина на велико и мало, оправка мотор. 
возила 11,6 14,2 16,0 16,0 17,8
Хотели и ресторани 1,3 1,1 1,5 1,4 1,4
Саобраћај, складиштење и везе 4,2 6,0 7,5 7,5 7,8
Активности у вези с некретнинама, 
изнајмљивање 2,5 2,7 2,9 2,7 2,7
Здравствени и социјални рад 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Остале комуналне, друштвене и личне 
услуге 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Укупно  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

  Извор: РЗР на основу податка РЗС 

Више од половине (55,6%) ДП АП Војводине у 2004. се односи на прерађивачку индустрију и 
пољопривреду. У структури формирања ДП АП Војводине највеће учешће има прерађивачка 
индустрија али са тенденцијом опадања (са 38,7% у 2000. на 33,2% у 2004.). Такође се смањује и удео 
пољопривреде (са 31,1% у 2000. на 22,4% у 2004.). Удео услуга значајно расте што је резултат високог 
раста учешћа друштвеног производа трговине на велико и мало (са 11,6% у 2000. на 17,8% у 2004.) и 
друштвеног производа саобраћаја и веза (са 4,2% у 2000. на 7,8% у 2004.).  

Међународна поређења указују на чињеницу да је у привреди Србије у 2004. учешће пољопривреде 
на високом нивоу (17,0%), што је једна од карактеристика привреда осталих земаља кандидата за 
пријем у ЕУ, док је њено учешће у ЕУ-25 веома ниско, износи 2,7%. Са друге стране, у структури ЕУ 
доминира сектор услуга са 69,5% (Србија 53,3%). Значајне разлике у привредној структури између 
Србије и ЕУ су код учешћа финансијских и пословних услуга. Ова врста услуга у ЕУ-25 остварује 
25,9% бруто додате вредности и главни је покретач тржишно оријентисаних услуга и привредног 
раста уопште, док је та врста услуга у Србији недовољно развијена. 

Графикон 2. 
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ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА: Кључне компоненте привредног развоја Србије и 
Војводине пољопривреда и индустрија, почетак транзиције дочекале су са застарелом технологијом, 
великим падом производње, као и са великим вишком запослених у индустрији, што је довело до пада 
конкурентности и губљења тржишта.  

МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА: Привреду Србије и Војводине у протеклих пет година транзиције 
карактерише позитиван економски раст. У циљу даљег привредног раста неопходно је спровођење 
чврсте економске политике која гарантује макроекономску стабилност, сигурност пословања и јачање 
конкурентности привреде. Кључну улогу у убрзању привредног раста имаће одлучно спровођење 
транзиционих и реформских процеса, које би Србију и Војводину учинило привлачном за бржи 
долазак страног капитала и бржи развој домаћег приватног сектора.  

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РЕФОРМЕ: Даљи економски раст и јачање макроекономске стабилности кроз 
убрзану приватизацију и реструктурирање друштвених и јавних предузећа, стварањем услова за 
покретање инвестиционе активности у земљи, као и завршетак реконструкције банкарскг сектора, 
представља велики изазов за српску и војвођанску привреду. Укључивање у европске 
интернационалне токове, придруживање, а потом и приступање Европској унији, представља 
стратешко опредељење Србије и Војводине. Да би то оствариле неопходна је хармонизација 
системских закона са законодавством ЕУ, јачање институција, модернизација економског 
законодавства и стварање ефикасне државне администрације. Само стабилним институционалним 
оквиром може се створити повољније пословно и инвестиционо окружење за одржив економски раст.  
 

1.2.       Инвестиције 

ОСНОВНИ НАЛАЗ: Текућа инвестициона активност у АП Војводини је на ниском 
нивоу. Стопа инвестиција је недовољна, у односу на развојне потребе. Прилив свежег 
капитала за финансирање инвестиција у основна средства и његово ефикасно 
улагање, јесте основни предуслов за раст инвестиционе и привредне активности. 

АНАЛИЗА СТАЊА: АП Војводину карактерише недовољан обим бруто инвестиција у основна 
средства, односно ниска стопа инвестиција (процена РЗР), свега 9% просечно учешће у БДП (у 
Србији 12%) у периоду 2001-2003. са оценом око 19% (у Србији 19,4%) у 2004. години. Повећање 
инвестиција у привредну инфраструктуру и нове технологије и опрему, основна су претпоставка за 
постизање виших стопа раста БДП, повећање конкурентности и раста извоза. За превазилажење 
технолошког заостајања и одржив привредни раст потребне су инвестиције од око 25% од БДП.  

У периоду 1991-2000. године инвестиције у основна средства су опадале по просечној годишњој 
стопи од -13,5% (у Србији -13%), а у периоду 2001-2003. године по стопи од -1,1% (у Србији -0,6%). 
Просечна годишња стопа опадања инвестиција у АП Војводини у периоду 1991-2003. године била је -
10,8% (у Србији -10,4%). Висок пад инвестиционе активности, указује на чињеницу техничко-
технолошке застарелости привредних капацитета. У 2004. и 2005. години дошло је до реалног пораста 
инвестиционе активности. 

Укупне инвестиције у основна средства у АП Војводини у 2004. години износиле су 83 милијарди 
динара. У периоду 2000-2004. године учешће инвестиција АП Војводине у Србији повећало се са 
22,9% у 2000. на 29,5% у 2004. години. 
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Удео инвестиција АП Војводине  у инвестицијама Србије , у %
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У структури укупних инвестиција дошло је до знатног повећања учешћа приватног сектора са 25,7% у 
2000, односно 28,9% у 2003. на 64,4% у 2004. години (у Србији са 20,3% у 2000. на 45,5% у 2004. 
години).3 Може се закључити да је повећање приватних инвестиција, једним делом последица процеса 
приватизације.  

Табела 5: Економска структура укупних инвестиција у АП Војводини, у % 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Инвестиције - укупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Пољопривреда,шуарство и водопривреда  12,8 15,2 13,1 8,8 8,1 
Рибарство 0,1 0,3  0,3 0,2 0,1 
Вађење руда и камена 1,6 3,0 2,9 2,3 1,9 
Прерађивачка индустрија 25,9 26,3 27,1 31,2 30,9 
Производња електричне енергије, гаса и воде 5,7 7,9 6,0 7,4 4,1 
Грађевинарство 10,0 7,6 7,2 7,8 6,1 
Трговина на велико и мало, оправка 2,5 4,4 4,3 2,9 28,9 
Хотели и ресторани 1,2 0,5 0,4 0,7 0,9 
Саобраћај, складиштење и везе 5,3 5,9 7,1 9,3 6,8 
Финансијско посредовање 2,4 3,8 3,6 2,8 1,3 
Послови с некретнинама  24,0 15,5 18,7 17,1 5,7 
Државна управа и социјално осигурање 1,8 1,5 1,2 0,9 0,3 
Образовање  1,3 1,9 2,1 2,0 1,1 
Здравствени и социјални рад 2,5 2,8 3,7 4,0 1,4 
Друге комуналне и остале услуге 2,9 2,8 3,7 4,0 1,4  

  Извор: РЗР, на основу података РЗС 

                                                 
3 У циљу повећања обухвата и побољшања квалитета података о инвестицијама правних лица у приватној својини, РЗС је 
увео ново истраживање «Инвестиције у основна средства у приватној својини» за 2004. годину. 
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Структура инвестиција у АП Војводини у периоду 2001-2004, у %
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Стабилан привредни, финансијски и политички систем (макроекономска стабилност), као и 
обезбеђена правна сигурност имовине и улога, најважнији су предуслови за стварање повољног 
амбијента за инвестирање. У периоду 2001-2005. године доследном применом стабилизационе 
политике, као и одлучним спровођењем свеобухватних реформи стваран је инвестициони амбијент 
који је знатно привлачнији за домаће и стране инвеститоре. Прилив свежег капитала за 
финансирање инвестиција, као и његово ефикасно улагање, јесте основни предуслов за раст 
инвестиционе привредне активности.  
Учешће бруто инвестиција у основна средства у БДП у АП Војводини је на ниском нивоу, у поређењу 
са новим чланицама Европске уније. У 2004. години учешће инвестиција око 19% (процена РЗР) је 
ниже и од Бугарске (20,8%) и Мађарске (22,7%), а далеко је испод нивоа Хрватске (29,4%). 

Табела 6: Учешће инвестиција у основна средства у БДП, у % 

 2000 2001 2002 2003 2004 
ЕУ-25 земаља 20,6 20,2 19,5 19,3 19,5 
ЕУ-15 земаља 20,5 20,0 19,4 19,2 19,4 
Србија 13,8 9,2 13,1 14,1 19,4 
АП Војводина 10,0 6,7 9,9 10,6 19,2 

Чешка Република 27,7 27,6 26,6 26,8 26,9 
Естонија 25,6 26,9 28,7 28,9 28,4 
Мађарска 23,4 23,3 23,3 22,3 22,7 
Летонија 24,2 24,9 23,8 24,4 27,5 
Литванија 18,7 20,1 20,3 21,2 21,8 
Пољска 23,7 20,7 18,7 18,3 18,0 
Словачка 25,7 28,5 27,3 25,0 24,1 Н
ов
е 
чл
ан
иц
е 
ЕУ

 

Словенија 25,6 24,1 22,6 23,3 24,1 
Бугарска 15,7 18,2 18,3 19,4 20,8 
Румунија 18,9 20,7 21,3 21,4 21,6 
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Хрватска 21,8 22,3 24,3 28,6 29,4 
 Извор: Eurostat и РЗС, а за Војводину процена РЗР 

Светска банка објавила је у Извештају «Пословање у 2006: отварање нових радних места», да је СЦГ 
била водећа земља по брзини реформи спроведених прошле године. Позитиван извештај Светске 
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банке о пословној клими, допринеће порасту страних инвестиција. Међутим,треба имати у виду, иако 
се позиција СЦГ у протеклој години значајно поправила, да је СЦГ тек на 92. месту (од 155 земаља) 
по амбијенту за пословање. Привредни раст зависи од услова пословања и убрзано ће се радити на 
поједностављењу режима спољнотрговинског пословања, укњижења власништва и издавања 
грађевинских дозвола, као и на реформи правосуђа. 

Србија је наставила да поправља услове за пословање, што се види из Извештаја Светске банке: 
«Пословање у 2007.» На листи од 175. земаља за 2005/2006. годину, направљеној према условима за 
бизнис, Србија је сврстана на 68. позицију, што значи да се побољшала за 24 места (са 92. на 68. 
позицију). 

Република Србија је почев од јула 2005. поправила кредитни рејтинг (оцењен као ББ-), што је ниво 
рејтинга који имају земље у транзицији, које су постигле релативну макроекономску стабилност. 
Крајем фебруара 2006. међународна кредитна агенција, Standard & Poor-s, ставила је кредитни рејтинг 
Србије на тзв. «positive outlook» што значи да ће се ускоро повећати кредитни рејтинг земље. 
Позитивна промена заснива се на напретку оствареном у области фискалне политике, смањења јавног 
дуга, као и добрих макроекономских резултата и донетих реформских закона. 

Стране директне инвестиције су неопходне за раст привреде, не само због недостатка домаћег 
капитала, већ и због унапређења корпоративног управљања, трансфера нове технологије, проширења 
производних и трговинских веза са пословним партнерима, повећања извоза на европска тржишта. 
Према подацима НБС стране директне инвестиције у Србији су у 2005. години износиле 1481 милиона 
УСД (у 2003. години 966 и у 2004. години 1360 милиона УСД, у периоду 2001-2005. укупно 4.447 
милиона УСД). Већи део ових инвестиција се односи на куповину дела домаћих државних и 
друштвених предузећа и банака у процесу тендерске и аукцијске приватизације. 

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА: Ограничавајући фактор ниског нивоа инвестиција је 
недостатак финансијских средстава, недовољан прилив СДИ, посебно greenfield инвестиција, 
незавршен процес реструктурирања и приватизације. Приватизациони процес није завршен код 
великих привредних система у којима су концентрисани велики развојни проблеми и који имају 
значајан утицај на кретање укупне инвестиционе активности. Недоволно улагање у савремену опрему 
и технологију, довело је до тога да већи број предузећа не може постићи потребан ниво 
конкурентности у погледу квалитета и асортимана производа. 

МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА: Прилив свежег капитала за финансирање инвестиција у основна средства, 
као и његово ефикасно улагање, јесте основни услов за раст инвестиционе и привредне активности. 
Ради повећања укупног нивоа инвестиција побољшаће се инвестициони амбијент, кроз даље 
успостављање политичке, институционалне и макроекономске стабилности, поједностављење 
административних процедура, јачање правне сигурности инвеститора и ефикасности правосуђа. 
Прилив страних директних инвестиција је један од основних предуслова за динамичан раст 
инвестиционе активности. Очекује се да ће се један део СДИ реализовати кроз концесионе аранжмане.  

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РЕФОРМЕ: Порески систем обезбеђује значајне олакшице инвеститорима, 
чиме је сврстан међу најподстицајније фискалне системе у земљама у транзицији. Концепт 
приватизације је тржишно и инвестиционо оријентисан и омогућава прилив страног капитала кроз 
директне инвестиције у предузећа. Почетком 2002. године донет је нови Закон о страним улагањима, 
којим је поједностављена процедура страних улагања у нашу земљу. Током периода 2001-2005. већим 
делом је заокружен институционални оквир, који се односи на инвестиције, доношењем Закона о 
планирању и изградњи, Закона о концесијама, Закона о заложном праву на покретним стварима 
уписаним у регистар, Закона о финансијском лизингу, Закона о гаранцијском фонду, Закона о 
хипотеци, усвајањем Акционог плана за отклањање административних препрека за страна улагања и 
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др. Законом о привредним друштвима уређено је оснивање привредних друштава и предузетника, 
управљање друштвима, права и обавезе оснивача, ортака, чланова и акционара, повезивање и 
реорганизација. Наставиће се побољшање пословног и инвестиционог амбијента, кроз доношење 
нових системских закона и њихову примену и кроз отклањање административних и других препрека 
за оснивање нових предузећа и улагање капитала. Од посебног значаја је стварање политичке и 
институционалне сигурности и стимулативних услова за привлачење домаћих и страних инвестиција.  

Почетком марта 2006. Влада Србије је усвојила Стратегију подстицања и развоја страних улагања. 
Основни циљеви Стратегије усмерени су ка привлачењу значајног нивоа страних улагања у секторе 
производње са циљем да се: 

• Повећају извозни – међународно конкурентни – индустријски, услужни и агроиндустријски 
капацитети. 

• Реши текући проблем неупотребљивости већине постојећих капацитета за модерну производњу и 
снабдевање савремених тржишта због дугогодишњег одсуства улагања. 

• Створе могућности за отварање нових радних места. 
• Стимулише програм реформи, реши проблем трговинског дефицита и усклади развој са земљама 
чланицама ЕУ. 

• Максимално повећа број међународно конкурентних производа и услуга  

Мере које препоручује Стратегија могу се сврстати у четири основне групе: 

• Реформа прописа – са циљем убрзавања текућих реформи и убрзаног унапређивања законског и 
регулаторног ограничења. Неопходно је решити проблеме: земљишта (регулисати власничке 
односе, одредити главне локације за развој у већим градовима, одредити места за индустријске, 
научне и технолошке паркове, ширење инфраструктуре), реституције (појаснити власничку 
ситуацију на кључним локацијама и објектима). Затим треба унапредити приватизацију и 
дерегулацију сектора телекомуникација. 

• Јачање институционалних капацитета и развој сарадње на националном и локалном нивоу, 
са циљем унапређења инвестиционе климе, дефинисањем и омогућавањем остваривања улога које 
различите институције из приватног и јавног сектора имају у унапређењу инвестиционог окружења. 

• Активности и иницијативе за унапређење конкурентности, са циљем повећања привлачности 
Србије као инвестиционе дестинације, развојем иницијатива у области конкурентности, производње 
и приступа тржишту. 

• Развијање кампања у земљи за боље разумевање значаја страних улагања и јасно усмерена 
међународна маркетиншка стратегија. 

Посебно треба обратити пажњу на привлачење улагања којa доносе светски познату марку и 
доприносе новом запошљавању и увођењу нове технологије. Преко 60% мера предвиђених ранијим  
Акционим планом за отклањање администртативних препрека за страна улагања (усвојеним на 
седници Владе маја 2004. године) је спроведено и постигнути напредак је видљив у извештајима 
Светске банке и Европске банке за обнову и развој, у којима су реформе у Србији позитивно оцењене. 
Нови Акциони план за отклањање административних препрека за страна улагања за 2006. 
годину предвиђа мере усмерене на реформу прописа у следећим областима: оснивање предузећа са 
страним улогом, развој инфраструктуре, рад предузећа, реформа државне управе, реформа судства и 
остале системске мере. 
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SWOT АНАЛИЗА 

Предности Недостаци 
 Mакроекономска стабилност 
 Природни ресурси и услови за 

производњу у пољопривреди и 
прехрамбеној индустрији 

 Релативно јефтина радна снага 
 Спровођење процеса приватизације 
 Побољшана инвестициона клима 
 Присуство страних банака 

 Недостатак финансијских средстава 
 Застарела опрема и технологија 
 Недовољан прилив СДИ 
 Незавршен процес реструктурирања и 

приватизације великих привредних 
система 

 Недоследна примена прописа 
 Низак ниво конкурентности 

 
Шансе Опасности 

 Већи прилив СДИ 
 Концесије 
 Развој финансијског тржишта 
 Подстицање развоја МСП 
 Развој индустријских и технолошких 

паркова  
 Даље унапређивање пословног и 

инвестиционог амбијента 
 

 Успоравање реформског процеса и 
приватизације 

 Непостојање програмске и пројектне 
документације 

 Политичка нестабилност  
 Неспровођење Стратегије подстицања и 

развоја страних улагања 

 

1.3.      Цене 

ОСНОВНИ НАЛАЗ: Протеклих пет година транзиције у АП Војводини и Србији 
карактерише релативна ценовна стабилност остварена у условима спроведене 
либерализације тржишта, реформи фискалног система, уз фазно отклањање 
најзначајнијих ценовних диспаритета и раста цена нафте и базичних метала на 
светском тржишту. 

АНАЛИЗА СТАЊА: У периоду 2001-2005. године успостављена је макроекономска стабилност. Раст 
цена на мало у последње две године, имао је узлазну тенденцију и био изнад пројектованог нивоа. 
Инфлација, мерена ценама на мало (децембар на децембар), после високог раста од 43,5% у 2001. 
години (у Србији 40,7%) смањена је на 16,3% у 2005. години (у Србији на 17,7%). Ово је значајан 
резултат посебно када се има у виду да је остварен у условима високог раста цена сирове нафте и 
базних метала на светском тржишту и исправљања ценовних диспаритета. Стабилност општег нивоа 
цена темељила се на политици одржавања стабилности номиналног курса динара према евру. Нижим 
стопама инфлације допринело је и смањење царина у процесу спољнотрговинске хармонизације као и 
изражена апресијација динара према долару која је ублажавала утицај пораста цена сирове нафте и 
других сировина на светском тржишту. 

Табела 7: Цене на мало, трошкови живота, цене произвођача инд. производа АП Војводине 
                                                                                        стопе раста, у односу на крај претходне године 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Цене на мало 43,5 14,1 8,6 12,3 16,3
Трошкови живота 42,8 11,7 8,6 12,7 16,1
Цене произвођача у индустрији 27,8 4,5 3,0 11,0 23,6

       Извор:РЗС 

Међународна поређења у периоду 2001-2005. године показују да је стопа инфлације у АП Војводини и 
Србији знатно изнад нивоа инфлације у земљама ЕУ (25) код којих није било значајнијих промена 
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(распон 2,5%-2,2%). У поређењу са суседним земаљама висок ниво инфлације имала је Румунија 
(распон 34,5%-9,1%). У 2005. години АП Војводина бележи нижи ниво инфлације само од Србије. 

                                                              Графикон 5.                                                                   Графикон 6. 

 
Табела 8: Инфлација, годишње стопе раста 

 2001 2002 2003 2004 2005 
ЕУ-25 земаља 2,5 2,1 2,0 2,1 2,2 
Србија 91,8 19,5 11,7 10,1 16,5 
АП Војводина 95,8 19,2 11,5 10,4 15,6 
Мађарска 9,1 5,2 4,7 6,8 3,5 
Румунија 34,5 22,5 15,3 11,9 9,1 
Хрватска 3,8 1,7 1,8 2,1 3,3 

               Извор: Eurostat, UNECE Statistical Division Database и РЗС 

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА: Основни фактори који су јачали притиске на раст домаћих 
малопродајних цена били су спољни фактори (раст цена нафте и базичних метала на светском тржишту) 
и унутрашњи фактори (раст административно контролисаних цена, појачана реална ефективна тражња, 
структурни проблеми српске привреде и недовољна конкурентност). Умерена инфлација биће 
неизбежни пратилац динамичког привредног развоја АП Војводине и Србије. 

МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА: Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2007. 
годину са пројекцијама за 2008. годину и 2009. годину, основни приоритет економске политике у 
2006. години је смањење инфлације на 9,3% (децембар 2006/децембар 2005), чиме би се одржала 
макроекономска стабилност. Тренд смањења инфлације наставиће се и у периоду 2007-2009, са циљем 
да се она сведе на 4,5% и одржи на том нивоу. Ради одржавања макроекономске стабилности у 
оквирима пројектованим економском политиком за 2006. годину и за наредне две године наставиће се 
вођење рестриктивне монетарне, чврсте фискалне политике засноване на принципу тврдог буџетског 
ограничења које ће обезбедити даље смањење јавне потрошње, политике зарада чврсто усмерене на 
контроли масе зарада у државној управи, јавним службама и јавним предузећима, ограничењу раста 
зарада у локалним самоуправама до раста инфлације и кретању зарада у складу са растом 
продуктивности рада, затим наставиће се убрзано спровођење структурних реформи у реалном, 
финансијском и јавном сектору и убрзање процеса реструктурирања великих друштвених и државних 
система. Одржавању макроекономске стабилности допринеће и активирање нових макроекономских 
инструмената економске политике који се односе на контролу цена производа и услуга природних 
монопола и сузбијању нелојалне конкуренције и на контролу цена услуга и кретања зарада јавних 
комуналних предузећа. Наставиће се и интензивирати започете реформе ка развоју тржишне 

Инфлација, просечне  годишње  стопе  раста
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економије, јер је одржавање унутрашње и спољне макроекономске равнотеже основни предуслов 
динамизирања производње и извоза, привлачења иностраног капитала и убрзаног развоја. 

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РЕФОРМЕ: Донети закони: Закон о ценама, Закон о заштити конкуренције, 
Закон о заштити потрошача, Закон о оглашавању (сви објављени у "Сл. Гласнику РС", број 79/05), 
представљају сет закона који регулишу унутрашње тржиште и усаглашени су са европском 
регулативом и правилима Светске трговинске организације. Најважнија активност биће усмерена на 
заокружење законодавног оквира уз хармонизацију са законодавством ЕУ и правилима Светске 
трговинске организације. 

 

1.4.      Банкарски систем 

ОСНОВНИ НАЛАЗ: После структурних реформи спроведених у периоду 2001-2005, 
банкарски сектор Републике Србије се обнавља, расте кредитна активност банака, 
каматне стопе се смањују, иако су и даље релативно високе. Повратак поверења у 
банке подржан је регулисањем старе девизне штедње, убрзаним растом девизне 
штедње становништва и уласком страних банака. Реструктурирање банкарског 
сектора улази у завршну фазу. Наставиће се у правцу убрзане приватизације банка у 
којима држава има власничког удела, стимулисања нових банкарских производа, 
стварања услова за повољније банкарске кредите и јачања поверења у банкарски 
систем кроз нове механизме осигурања депозита. 

АНАЛИЗА СТАЊА: Захваљујући спроведеној реформи банкарског сектора, број банака је редукован 
са 86 почетком 2001. (67 на територији Србије, 17 на територији АП Војводине и две на територији 
северног дела Косова и Метохије) на 38 крајем маја 2006. године (28 на територији Србије, 8 на 
територији АП Војводине и две на територији северног дела Косова и Метохије). Створени су 
одговарајући услови за успостављање модерног и функционалног финансијског система. У циљу 
власничке трансформације банкарског сектора, донета је одлука о конверзији потраживања државе 
према комерцијаним банкама (по основу обавеза према Париском и Лондонском Клубу) у власнички 
удео, како би се убрзао процес приватизације. Тако је држава крајем 2002. године дошла до 
власничког удела у 16 банака, од којих код 8 до већинског пакета. Од 1. јануара 2003. платни промет 
је пренет у пословне банке без значајнијих поремећаја. У 2000. години преко две трећине билансне 
суме односило се на банке које су током 2001. године, као резултат реструктурирања банкарског 
сектора, изгубиле дозволу за рад. Билансна актива банака на територији АП Војводине повећана је 
са 90,1 млрд. дин. у 2001. на 111,0 млрд.дин. у 2005. или за 14,3%, док је билансна актива банака на 
територији Србије повећана око 2,7 пута, са 291,5 млрд.дин у 2001. на 775,4 млрд.дин у 2005. Убрзани 
раст билансне суме банкарског сектора генерални је доказ тржишне пропулзивности и достигнутог 
нивоа развијености банкарства у Србији. 

Табела 9: Актива банака 
износ у мил.динара 

2001 2005  

Број 
банака 

Актива 
банака 

Учешће 
у % 

Број 
банака 

Актива 
банака 

Учешће 
у % 

Централна Србија 67 200.897 68,9 30 656.112 84,6
АП Војводина 17 90.069 30,9 8 110.998 14.3
Косово и Метохија 2 494 0,2 2 8.303 1,1
СРБИЈА - УКУПНО 86 291.460 100,0 40 775.413 100,0

    Извор: НБС 
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Настављен је тренд повећања тржишног удела банака у страном власништву и смањење банака са 
већинским државним власништвом. Током 2005. брза експанзија депозита и кредита у страним 
банкама мења структуру власништва банкарског система. Власничку структуру банака у Србији 
крајем марта 2006. обележава доминација страних акционара, који поседују 19 банака са 68,7% укупне 
билансне суме, Република Србија је већински власник 11 банака и 23,3% билансне суме, док су остали 
домаћи акционари већински власници 9 банака са свега 8,0% билансне суме. Током јануара 2006. 
окончана је процедура продаје Нишке банке (купац OTP BANK RT, Мађарска), евидентирани су и 
рангирани инвеститори заинтересовани за преузимање Војвођанске банке и Панонске банке, врше се 
припреме за понуду акција и других банака у претежном домаћем власништву, а EBRD је учешћем у 
докапитализацији постала власник 25% акција Комерцијалне банке. Окончањем започетих тендера 
страни акционари контролисаће више од 3/4 билансне суме домаћих банака. Почетком септембра 
2006. завршена је процедура продаје Војвођанске банке (купац Национална банка Грчке). 

Спровођење радикалних реформи банкарског система у Србији имао је као резултат повратак 
поверења грађана у банкарски систем земље и убрзани раст укупне штедње становништава, која је 
крајем децембра 2005. године достигла износ од 193,2 млрд динара (динарска штедња износило је 3,1 
млрд. динара, а девизна штедња 190,1 млрд. динара), што значи да је од децембра 2001. године износ 
укупне штедње у банкама увећан 8,6 пута (девизна штедња повећана је преко 9 пута, а динарска 
штедња за 98,8%). Посматрано по валутној структури штедних улога, доминирала је штедња у 
иностраној валути, која је крајем 2005. године чинила 98,4% укупне штедње. Одржавање тренда раста 
штедње је изузетно важно, не само за ефикасност, квалитет и капацитет банкарског сектора, већ пре 
свега за повећање привредне активности. 

Кредитна активност банака је повећана. Захваљујући страним кредитима и домаћим депозитима 
укупна вредност кредита у Србији повећана је са 1,9 млрд. ЕУР-а крајем 2001. на 5,2 млрд. ЕУР 
крајем 2005. године. Корисници највећег дела кредита су привреда (64,8%) и становништво (28,7%). 
Валутни ризик банкарског сектора је екстремно висок због свеопште индексације кредита и дела 
динарских депозита, коришћењем девизне клаузуле. Након губитака у 2001. (10,5 млрд. динара), 2002. 
(27,4 млрд. динара), 2003. (1,1 млрд. динара) и 2004. (5,0 млрд. динара), банкарски сектор је 2005. 
остварио нето добитак од 7,3 млрд. динара. 

МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА: Основни стратегијски циљ додатних промена у банкарском систему јесте 
повећање капацитета банкарског сектора (понуде кредита), уз одржавање високе динамике раста 
штедње и повећање ефикасности банака (смањивање трошкова финансијског посредовања). Реформа 
банкарског сектора наставиће се у правцу даље консолидације банкарског сектора, са превасходним 
циљем да он постане квалитетнији и да се кроз спајање, припајање, докапитализацију и 
приватизацију, како од стране домаћих тако и страних власника, добију банке са јачом капиталном 
базом и бољим управљањем. То ће њиховим депонентима, привреди и грађанима донети већу 
сигурност и могућност да дођу до повољнијих кредитних средстава, затим ширу палету финансијских 
услуга, нове финансијске производе, јефтиније банкарске услуге и разгранатију банкарску мрежу. 
Брже усклађивање рочне структуре кредита и њихових извора допринело би предупређивању ризика 
ликвидности, а уравнотежење валутне структуре активе и пасиве банака умањило би девизни ризик. 
Политиком обавезних резерви требало би додатно подстицати прикупљање домаће штедње и 
дестимулисати краткорочно шпекулативно задуживање у иностранству. Затим било би целисходно 
диференцирати стопе обавезних резерви у зависности од рочности извора и спречавати 
дискриминацију домаћих банака. Препоручљиво је лимитирање ануитетног оптерећења у односу на 
личну отплатну способност зајмотражиоца и контролисање индивидуалне задужености преко 
Кредитног бироа. Понуда одређеног контигента акција банака малим акционарима – грађанима, без 
права управљања, допринела би репутацији целог банкарског сектора и афирмацији портфолио 
инвестирања. Потребно је модернизовати надзор над пословањем банака и других финансијских 
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институција у институционалном и техничком смислу. Комбинација изузетно високих каматних 
маржи, релативно ниске задужености, растуће тражње кредита и минималне изложености 
финансијском ризику земље, привлачиће и наредних година стране банке – инвеститоре. 

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РЕФОРМЕ: Правни оквир промена у банкарском систему одређен је новим 
Законом о банкама ("Сл. Гласник РС", бр.107/2005). Решења утврђена Законом генерално су 
усклађена са међународним стандардима, законском регулативом ЕУ, савременим тенденцијама и 
специфичностима привредног окружења у Републици Србији што ствара основу за даљи развој и 
модернизацију банкарског система. Благовремена израда пратећих прописа је неопходна за ефикасну 
примену новог закона. Подзаконска акта морају посебно одражавати захтеве: заштите тржишне 
конкуренције, принципа опрезног банкарског пословања, транспарентности власничке и управљачке 
структуре, јавности услова и значајније улоге контролне функције.  

 
1.5.   Запосленост, незапосленост 

ОСНОВНИ НАЛАЗ: У периоду 2001-2005 укупна запосленост је опадала по просечној 
годишњој стопи од 0,6% а незапосленост је расла по стопи 3,6%. У 2005. години долази 
до повећања укупног броја запослених за 1,4%. Тржиште рада у АП Војводини 
карактерише висока незапосленост, велика прикривена незапосленост, ниско учешће 
запослености у приватном сектору и недовољна мобилност радне снаге. 

АНАЛИЗА СТАЊА: У периоду 2001-2005. године запосленост у АП Војводини је смањена за 2,8% 
а незапосленост повећана за 19,2% (у Србији је 1,3% и 37,4% респективно). Број запослених у 
предузећима, установама и организацијама смањен је за 13% (у Србији 13,4%), док је број запослених 
у приватном сектору повећан за 44,1% (у Србији 68,0%). Позитивна тенденција кретања запослености 
у приватном сектору у АП Војводини (обухвата приватне предузетнике, лица која самостално 
обављају делатност и запослене код њих), види се из повећања учешћа запослених у приватном 
сектору у укупном броју запослених са 17,8% у 2000, на 26,4% у 2005. години (што је и даље ниско 
учешће приватног сектора али изнад нивоа у Србији). Учешће укупног броја запослених у АП 
Војводини у односу на Србију смањено је са 26,7% у 2000. на 26,3% у 2005 (број запослених у 
предузећима,установама и организацијама остао је на приближно истом нивоу 25,9%, док је учешће 
приватног сектора смањено са 32,1% на 27,6%). 

Табела 10: Запосленост 

Укупно 
Запослени у 
предузећима, 
установама и 
организацијама 

Приватни предузетници 
и запослени код њих 

Укупно 

Запослени у 
предузећима, 
установама и 
организација

ма 

Приватни 
предузетници 
и запослени 
код њих  

Србија АП 
Војводина Србија АП 

Војводина Србија АП 
Војводина Учешће АП Војводине у Србији (%) 

2000 2.097.218 560.533 1.786.190 460.607 311.028 99.926 26,7 25,8 32,1 

2001 2.101.668 553.514 1.752.226 453.165 349.442 100.349 26,3 25,9 28,7 

2002 2.066.721 549.072 1.676.835 437.410 389.886 111.662 26,6 26,1 28,6 

2003 2.041.395 541.285 1.611.632 420.571 429.763 120.714 26,5 26,1 28,1 

2004 2.050.854 537.146 1.580.140 407.482 470.714 129.664 26,2 25,8 27,5 

2005 2.068.964 544.766 1.546.471 400.748 522.493 144.018 26,3 25,9 27,6 

Извор: РЗС 
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Запосленост у АП Војводини
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                              Графикон 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У посматраном периоду 2001-2005. укупан број запослених жена смањен је за 2,3% (са 238.264 у 2000. 
на 231.862 у 2005.). Међутим, у посматраном периоду број жена запослених у приватном сектору 
континуирано расте, са 41.935 у 2000. на 51.933 у 2005. (повећан је за 23,8%). 

         Графикон 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан број запослених смањивао се по просечној годишњој стопи од 0,6% у периоду 2001-2005. 
Запосленост у предузећима, установама и организацијама опадала је континуирано по просечној 
годишњој стопи од 2,7%, док је запосленост у приватном сектору расла по просечној годишњој стопи 
од 7,6%. 

Табела 11: Годишње стопе кретања укупне запослености и незапослености, у % 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Укупан број запослених  
Србија -2,6 0,2 -1,7 -1,2 0,5 0,9 
АП Војводина -1,5 -1,3 -0,8 -1,4 -0,8 1,4 
1.Запослени у предузећима, установама и организацијама 
Србија -4,0 -1,9 -4,3 -3,9 -2,0 -2,1 
АП Војводина -2,8 -1,6 -3,5 -3,8 -3,1 -1,7 
2.Приватни предузетници и запослени код њих 
Србија 6,4 12,4 11,6 10,2 9,5 11,0 
АП Војводина 5,3 0,4 11,3 8,1 7,4 11,1 
Број лица која траже запослење 
Србија -1,9 6,5 9,6 12,4 -0,2 4,9 
АП Војводина - 6,7 11,4 6,7 -4,6 -1,5 
Стопа регистроване незапослености (лица која траже запослење) (нису укључени пољопривредни 
осигураници) 
Србија 25,6 26,8 29,0 31,7 31,5 32,4 
АП Војводина 29,2 30,8 33,4 35,2 34,3 33,6 

Извор: Урађено у РЗР на основу података РЗС и ПСЗ 
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Структура запослених по областима делатности у 2005 у АП Војводини

9.6%

31.7%

5.2%11.9%
6.5%

8.4%

10.3%

16.3%

Пољоп.шум.и водопривреда Прерађивачка индустрија
Грађевинарство Трговина на велико и мало, оправка
Саобраћај, складиштење и везе  Образовање
Здравствени и социјални рад Остало

Укупна запосленост у 2005. у односу на 2004. је повећана за 1,4%, у приватном сектору за 11,1% 
и у предузећима, установама и организацијама је смањена за 1,7%. Највећи апсолутни пад броја 
запослених је у прерађивачкој индустрији (7.147). 

Табела 12: Кретање запослености по областима у АП Војводини 

 2004 % 2005 % Стопе 
раста 

2004-2005 
повећање 
/смањење 

Укупно 537.146  544.766  1,4 7.620

Приватни предузетници и 
запослени код њих 129.664  144.018  11,1 14.354

Запослени у предузећим, 
установама и организацијама 407.482 10,0 400.748 100,0 -1,7 -6.734

Пољоп.шум.и водопривреда 41.399 10,2 38.367 9,6 -7,3 -3.032
Рибарство 871 0,2 869 0,2 -0,2 -2
Вађење руда и камена 2.409 0,6 2.317 0,6 -3,8 -92
Прерађивачка индустрија 134.107 3,9 126.960 31,7 -5,3 -7.147
Производња ел.енергије, гаса и 
воде 9.094 2,2 9.022 2,3 -0,8 -72

Грађевинарство 20.378 5,0 20.955 5,2 2,8 577
Трговина на велико и мало, 
оправка 46.358 11,4 47.667 11,9 2,8 1.309

Хотели и ресторани 3.919 1,0 3.617 0,9 -7,7 -302
Саобраћај, складиштење и везе 27.031 6,6 26.201 6,5 -3,1 -830
Финансијско посредовање 7.617 1,9 7.133 1,8 -6,4 -484
Послови с некретнинама, 
изнајмљивање 10.871 2,7 12.437 3,1 14,4 1.566

Државна управа и соц.ос. 16.951 4,2 17.342 4,3 2,3 391
Образовање 33.132 8,1 33.654 8,4 1,6 522
Здравствени и социјални рад 40.880 10,0 41.451 10,3 1,4 571
Друге комуналне и друге 
личне услуге 12.463 3,1 12.755 3,2 2,3 292

Извор:  РЗС 

Графикон 9. 
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У периоду 2001-2004. запосленост у ЕУ-15 повећана је за 3,1%. Пад запослености остварен је у 
земљама у транзицији: у Румунији (6,8%), Србији (2,2%) и АП Војводини (4,3%). Раст запослености 
остварен је у Хрватској (5,1%) и Мађарској (1,2%). 

Табела 13: Укупна запосленост, стопе раста 2000-2005 (у %) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
ЕУ-25 1,5 1,2 0,5 0,3 - - 
ЕУ-15 2 1,4 0,7 0,3 0,7 0,8 
Еуро-зона-12 2,2 1,5 0,7 0,3 0,7 0,9 
Мађарска 1,2 0,3 0,1 1,3 -0,5 - 
Хрватска -1,7 0,5 0,8 2,5 1,2 - 
Румунија -1,3 -1,9 -4,2 -0,1 -0,7 - 
Србија -2,6 0,2 -1,7 -1,2 0,5 0,9 
АП Војводина -1,5 -1,3 -0,8 -1,4 -0,8 1,4 
Извор:UNECE Statistical Division Database,compiled from national and international (CIS, ERUROSTAT, IMF, 
OVCD) official 

Стопа анкетне запослености4 у 2004. је 52,2%, нижа је од стопе запослености у Србији (53,4%). 
Стопа запослености је ниска у односу на земље Европке уније, ЕУРО-зоне и неке источно Европске 
земље. У 25 земаља Европске уније просечна стопа запослености је 63,3%. Исподпросечну стопу 
запослености има АП Војводина 52,2%, Србија 53,5%, Хрватска 54,9%, Мађарска 56,8% и Румунија 
57,7%. 

Слична су кретања и када се посматра стопа запослености мушкараца и жена. Учешће запослених 
мушкараца у радно способном становништву старости од 15-64 године у АП Војводини, по подацима 
анкете о радној снази за 2004. годину износи 63,7%, што је испод просека Европске уније, али је изнад 
свих посматраних земаља (Мађарска, Хрватска, Румунија и Србија). Стопа запослености жена је 
ниска и износи 40,9%, испод је нивоа свих посматраних земаља (укључујући и Србију). 

ЗАКЉУЧАК: Укупна запосленост у периоду 2001-2005 у АП Војводини има тенденцију бржег 
смањивања (2,8%) у односу на Србију (1,3%). Међутим, незапосленост има тенденцију споријег 
повећања (19,2%) у односу на Србију (37,4%). 

Табела 14: Стопа запослености 

Укупно Женско Мушко  
2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

ЕУ-25 62,9 63,0 63,3 54,7 55,1 55,8 71,0 70,9 70,9
ЕУ-15 64,3 64,4 64,8 55,6 56,1 57,0 72,9 72,7 72,7
Мађарска 56,2 57,0 56,8 49,8 50,9 50,7 62,9 63,5 63,1
Хрватска - 53,4 54,9 - 46,7 47,8 - 60,3 62,3
Румунија 57,6 57,6 57,7 51,8 51,5 52,1 63,6 63,8 63,4
Србија - - 53,4 - - 44,0 - - 63,1
АП Војводина - - 52,2 - - 40,9 - - 63,7

Извор:  Eurostat (подаци су према Анкети о радној снази), за Србију РЗР и РЗС 

                                                 
4 Стопа анкетне запослености представља учешће запослених (према подацима анкете) у укупном радно способном 
становништву старости од 15-64 године. 
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Укупан број лица која траже запослење у АП Војводини повећавао се по просечној годишњој 
стопи од 3,6%, (у Србији 6,6%) у периоду 2001-2005. 

Укупан број лица која траже запослење повећан је у прве три године транзиције за 19,0% (док је 
у Србији 23,1%) тј. за 46.815 лица (са 246.836 у 2001. на 293.651 у 2003. години). Почев од 2004. 
године долази до благог смањења укупног броја незапослених-у 2004. за 4,6% а у 2005. за 1,5%.  

Структура регистрованих незапослених лица је неповољна, високо је учешће дугорочно 
незапослених, младих, нестручних и жена у укупној незапослености. 

   Графикон 11. 

 

 

 

 

 

Према дужини чекања на запослење 70,3% су они који чекају преко 1 године на запослење, 24,9% су 
незапослени стари од 31-40 година живота, 40,7% су нестручна лица и 52,5% су жене. 

Истовремено, повећана је стопа незапослености лица која траже запослење у прве три године 
транзиције, са 30,8% у 2001. на 35,2% у 2003., у 2004. је смањена на 34,3% а у 2005. на 33,6%. 
Међутим, још веће су разлике у стопи незапослености између округа у АП Војводини у 2005.години. 
Највишу стопу незапослености имају Сремски (36,5%) и Западно-бачки (36,4%), а најнижу стопу 
незапослености има Јужно-бачки округ (26,6%). 
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Табела 15: Стопе незапослености у АП Војводина и Србији у 2005. 

Округ Тражиоци 
запослења Незапослени Запослени 

Индивиду
ални 

пољоприв
редници 

Активно 
становни
штво  

Стопа 
незапослен

ости 
(тражиоци 
запослења) 

Стопа 
незапосленост

и 
(незапослени) 

Западно-бачки 33.186 32.092 49.022 7.156 89.364 37,1 36,4 
Јужно-банатски 46.925 41.865 76.493 11.699 135.117 34,7 32,2 
Јужно-бачки 84.173 81.009 209.525 13.847 307.545 27,4 26,6 
Северно-банатски 22.310 18.953 37.537 4.954 64.801 34,4 30,9 
Северно-бачки 30.325 26.956 57.039 4.481 91.845 33,0 30,5 
Средње-банатски  31.436 28.231 44.076 6.955 82.467 38,1 35,6 
Сремски  53.174 46.499 71.077 9.958 134.209 39,6 36,5 
УКУПНО АП 
ВОЈВОДИНА 301.528 275.605 544.769 59.050 905.347 33,3 31,3 
СРБИЈА 991.807 888.386 2.068.964 353.395 3.414.166 29,0 26,8 

Извор: Покрајинска служба за запошљавање и НСЗ 

Графикон 12. 

 

 

 

 

 

 

Укупан број незапослених у АП Војводини према Анкети о радној снази повећан је за 7,1% у 
2005. у односу на 2004. годину (са 173.788 лица у 2004. на 186.154 лица у 2005.). Стопа анкетне 
незапослености5 повећана је са 18,8% у 2004. на 19,9% у 2005., испод је стопе незапослености у 
Србији (20,8%). Стопа незапослености је висока у односу на земље Европске уније, ЕУРО-зоне и неке 
источно Европске земље. У 25 земаља Европске уније просечна стопа незапослености је 8,7%. Стопа 
незапослености је нижа у Хрватској (13,8%), Румунији (7,7%) и Мађарској (7,2%). 

Слична су кретања и када се посматра стопа незапослености мушкараца и жена. Учешће незапослених 
мушкараца у активном становништву у АП Војводини, по подацима анкете о радној снази за 2005. 
годину износи 15,5%, што је знатно изнад просека Европске уније. Стопа незапослености жена је 
висока и износи 25,8%. 

Табела 16: Стопа незапослености 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ЕУ-25 - - - 9,4 9,1 8,6 8,4 8,8 9,0 9,1 8,7 
ЕУ-15 10,0 10,2 9,9 9,3 8,6 7,7 7,3 7,6 8,0 8,1 7,9 
Мађарска - 9,6 9,0 8,4 7,0 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2 
Хрватска - - - - - - - 14,7 14,1 13,8 - 
Румунија - - 5,3 5,4 6,2 6,8 6,6 7,5 6,8 7,6 7,7 
Србија - - - - - - - - - 18,5 20,8 
АП Војводина - - - - - - - - - 18,8 19,9 

Извор: Eurostat (подаци су према Анкети о радној снази), за Србију и Војводину РЗС 

                                                 
5 Стопа анкетне незапослености представља учешће незапослених (према подацима анкете) у укупном активном 
становништву (збир незапослених и запослених) (према анкети). 
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ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА: Тржиште рада у АП Војводини карактерише висока 
незапосленост, велика прикривена незапосленост, ниско учешће запослености у приватном сектору и 
недовољна мобилност радне снаге. Незапосленост има дугорочни, структурни и транзициони 
карактер. Висока стопа регистроване незапослености, велика прикривена запосленост (вишак 
запослених) указују на изузетно неповољну ситуацију на тржишту рада, пре свега структурну 
незапосленост и њен дугорочни крактер и широко присуство сиве економије. 

МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА: Да би се успоставио стабилан и одржив тренд раста запослености, 
неопходна је повећана привредна активност. С тим у вези, битна је подршка страним директним 
инвестицијама и инвестиционом активирању домаће штедње, предузетништва и унапређење климе за 
отпочињање пословања и унапређење финансијских подстицаја. Развој предузетништва и подстицање 
оснивања малих и средњих предузећа и приватних радњи представља један од основних видова 
сузбијања незапослености и повећања запослености. 

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РЕФОРМЕ: 2001. године је усвојен «Закон о раду» којим је поступак 
запошљавања и отпуштања учињен једноставнијим у односу на ранији период. Овај закон је измењен 
2005. године у жељи да се поправи позиција запослених на рачун послодавца у односу на предходни 
Закон о раду из 2001. године. 

У јулу 2003. године донет је «Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености», којим се 
регулише осигурање од незапослености, сва права незапослених и начин финансирања као и систем 
активне политике запошљавања од стране државе. 

У оквиру развоја предузетништва у циљу повећања запослености неопходно је: 

- стварање законске и институционалне подршке развоју МСП и предузетништва-побољшање рада 
администрације и институција (успостављање адекватног информационог система за ажурно праћење 
стања у стуктури сектора предузетништва); 

- проширење могућности за финансирање МСП (финансијско снажење постојећих и формирање 
мреже регионалних и локалних финансијских фондова за кредитирање предузетништва и сектора 
МСП, увођење микро кредита кроз стварање законских основа за успостављање наменских, 
инвестиционих, кредитних и гарантних фондова и агенција за фиансирање подстицаја МСП). 

У оквиру смањења незапослености неопходна је: 
- даља реформа Покрајинске службе за запошљавање; 
- подршка у тражењу посла, превенција дугорочне незапослености и повећање активности радне 
снаге. 
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SWOT АНАЛИЗА: 

Предности Недостаци 
• Раст броја запослених у приватном 

сектору 
• Млад образовни кадар 
• Јефтина радна снага 

• Регионалне разлике у запослености, 
незапослености и зарадама 

• Ниска професионална и географска 
мобилност рада 

• Дуго чекање на запослење 
• Неповољна старосна и квалификациона 

структура незапослених 
• Ниска продуктивност рада 
• Дискриминација посебно погођених 

група (инвалиди, роми и избегла и 
интерно расељена лица) 

Шансе Опасности 
• Подршка страним директним 

инвестицијама 
• Подршка предузетништву и развоју 

климе за отпочињање послова 
• Употреба отпремнина за 

самозапошљавање и поновно 
запошљавање вишкова запослених 

• Помоћ у тражењу послова и превенција 
дугорочне незапослености  

• Повећање броја незапослених даљом 
приватизацијом и реструктурирањем 

• Повећање незапослених младих лица 
која први пут траже запослење 

• Висока запосленост у области «сиве 
економије» 

• Одлазак високообразовних кадрова 

 

 

1.6.     Јавне финансије  

ОСНОВНИ НАЛАЗ: Основна интенција у фискалној политици у периоду од 2001. до 2005. 
године била је реформа јавних финансија која је порески систем у земљи, па тако и у АП 
Војводини, учинила транспарентним, једноставним и усклађеним са међународним 
стандардима. Циљ је био и повећање  утицаја јавних финансија у остваривању 
макроекономске стабилности и одрживог привредног раста. Током 2003. и 2005. године 
забележен је суфицит у буџету Покрајине, док је 2004. година завршена дефицитом.6У прва 
три месеца 2006. године забележен је суфицит. Аутономној Покрајини Војводини, током 2002. 
године, пренете су одређене надлежности и, сагласно томе, дошло је до уступања прихода од 
пореза на зараде и пореза на добит предузећа, уз обезбеђење трансферних средстава у буџету 
Републике Србије. Законом о утврђивању одређених надлежности АП Војводине успостављене 
су надлежности и овлашћења (чиме је обезбеђен одређен степен аутономије) и  утврђене 
изворне функције у вршењу послова аутономне покрајине. Такође, Законом је одређено који  
послови представљају поверене послове од стране Републике. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Извор: Министарство финансија 
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АНАЛИЗА СТАЊА: Реформа јавних финансија обухватила је доношење Закона о буџетском систему, 
усвајање нове буџетске класификације и ревидирање плана рачуна за уплату јавних прихода, 
формирање система трезора7, који чине стуб управљања јавним финансијама, реформу пореског 
система, доношење закона о јавним набавкама, пореском поступку и пореској администрацији. 
Доношењем новог Закона о буџетском систему заокружен је систем реформи, утврђен је нови оквир 
према коме се на јединствен начин регулише управљање процесима планирања, доношења и 
извршења буџета на свим нивоима власти. С обзиром на исти системски оквир, ови закони се 
примењују и у Аутономној покрајини Војводини, на исти начин као и у централној Србији. Новим 
буџетским системом ближе се дефинишу правила у вези са ингеренцијама и контролом целокупног 
процеса управљања јавним финансијама која је заснована на чврстим међународним правилима која 
се примењују за општи државни сектор.  

Табела 17: Примања и издаци буџета АП Војводине у периоду 2003 – јануар-март 2006. године 
у мил.дин. 

Година Примања буџета Издаци буџета Суфицит/дефицит 
2003. 13.343,8 13.247,9 95,9
2004. 14.243,5 14.841,0 -597,5
2005. 20.694,3 20.166,1 528,2

I-III 2006. 6.389,4 5.122,8 671,7
У структури примања буџета АП Војводине доминантно место заузимају донације и трансфери, затим 
следе порези, примања од продаје финансијске имовине и остали приходи. 

Табела 18: Структура примања буџета АП Војводине 
                                                                                                                                                                         у мил. дин. 

Година Укупно % Порези % Донације и 
трансфери % 

Примања од 
продаје 

финансијске 
имовине 

% Други 
приходи % 

2003. 13.343,8   100 2.924,1 21,9 10.344,4 77,5 - - 75,3 0,6 

2004. 14.243,5   100 3.418,9 24,0 10.613,1 74,5 - - 211,5 1,5 

2005. 20.694,3   100 4.928,1 23,8 13.198,7 63,8 2.410,7 11,6 156,8 0,8 

I-III 2006. 6.389,4   100 1.749,9 27,4 4.082,3 63,9 535,6 8,4 21,6 0,3 

Извор:Министарство финансија,  Билтен јавних финансија, бр. 16, 19 

                                                 
7 Сваки трезор има свој консолидовани рачун, на коме сви корисници средстава одговарајућег буџета држе своја  средства, 
без обзира да ли су у питању буџетска средства или сопствени приходи. 
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Примања и издаци буџета АП Војводине од 2003. до I-III 2006.
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У структури издатака из буџета АП Војводине највеће учешће имају расходи за запослене, затим 
субвенције, коришћење роба и услуга, донације и трансфери и остали расходи. 

Табела 19: Структура издатака буџета АП Војводине 
                                                                                                                                                                              у мил. дин. 

 2003. % 2004. % 2005. % I-III 
2006. % 

Расходи за запослене 9.299,9 70,2 11.098,3 74,8 14.096,5 69,9 378,8 7,4
Коришћење роба и 
услуга 1.042,9 7,8 1.150,7 7,8 1.145,5 5,7 111,6 2,2 

Субвенције 856,0 6,5 1.339,4 9,0 2.782,2 13,8 347,1 6,8
Донације и 
трансфери 

389,5 2,9 544,4 3,7 1295,0 6,4 4.167,3 81,3

Набавка финансијске 
имовине 1.165,5 8,8 19,1 0,1 51,1 0,3 0,0 -

Остали расходи 494,1 3,8 689,1 4,6 795,8 3,9 118,0 2,3
УКУПНО 13.247,9 100,0 14.841,0 100,0 20.166,1 100,0 5.122,8 100,0

Извор Министарство финансија,  Билтен јавних финансија, бр. 16, 19 

Графикон 15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА: Формулисање политике је најзначајнији корак у поступку 
утврђивања оквира јавних расхода, с обзиром да се приликом планирања преламају догађаји који 
трају више година, тако да стварно усклађивање приоритета расхода захтева вишегодишње 
пројекције. Кључни кораци у смањењу јавне потрошње учињени су у 2004. и 2005. години. У том 
периоду смањено је учешће консолидованих јавних расхода Србије у БДП, са тенденцијом даљег 
смањивања, што је резултат рестриктивне политике јавних расхода, у односу на пројектовану стопу 
привредног раста и реалног раста БДП.  

У 2006. години наставиће се са спровођењем чврсте фискалне политике и фискалним 
прилагођавањем. Смањење захватања по основу директних пореза, уз истовремено веће захватање и 
повећање индиректних пореза довешће до даљег растерећења привреде и јачања њене 
конкурентности. Основне промене у структури јавне потрошње, односе се, пре свега, на повећање 
ефикасности јавног сектора кроз смањење учешћа расхода за опште јавне услуге, односно за зараде и 
материјалне трошкове државне администрације.  
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МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА:  

Политика јавних прихода  

Као резултат заокруживања фискалног система током 2004. и 2005. године и даљег усаглашавања, 
односно хармонизације пореске регулативе са правом Европске уније, планирана је пројекција учешћа 
јавних прихода у БДП до краја средњорочног периода. У Републици Србији, па тако и у АП 
Војводини, још увек нема синтетичког пореза на доходак који опорезује укупну суму дохотка и 
доношење овог закона у 2006. години представља приоритет. Тиме ће трећа фаза фискалне реформе 
бити целовито примењена на приходној страни јавних финансија. 

Пореска политика у наредном средњерочном периоду имаће за циљ смањење укупних пореских 
оптерећења, применом два кључна принципа – једнаким пореским третманом свих пореских 
обвезника и повећањем обухвата пореских обвезника у поступку наплате пореских обавеза. На тај 
начин ће се "сива економија" увести у легалне токове и омогућити даље прилагођавање пореских 
стопа. Даље смањивање појединих пореских стопа даће двоструко позитивне ефекте, како на јачању 
реалног сектора, тако и на обезбеђивању средстава за јавну потрошњу. 

Политика јавних расхода  

Приликом припреме средњорочног оквира јавних финансија, пошло се од дугорочних циљева 
фискалне политике која претпоставља структурно прилагођавање на расходној страни, у функцији 
бржег развоја привредних делатности. У наредне три године биће завршена реформа пензијског 
система, започеће реформе здравства и  смањење апарата јавне управе и укупног јавног сектора. Са 
планираним растом макроекономских индикатора при пројекцији укупних издатака на нивоу 
Републике, што укључује и АП Војводину, најзначајније структурне промене одвијаће се у сфери 
зарада и запошљавања, с обзиром на још увек велико учешће зарада у укупној јавној потрошњи. С 
друге стране, подржаваће се раст расхода који су директно у функцији повећања капиталних 
инвестиција, укључујући и трошкове транзиције, који би требало да расту изнад просечног раста 
укупних издатака, као и сервисирање јавног дуга. Спорији раст предвиђа се у делу расхода за плате и 
куповину роба и услуга. 

Јавни расходи су планирани према међународним стандардима, односно према економској и 
функционалној класификацији, имајући у виду да ли се ради о мандатним или дискреционим 
трошковима. Економска класификација се истовремено комбинује са функционалном, да би се добила 
функционална веза делатности и економског трошења по делатностима. Наиме, функционални аспект 
издатака најадекватније приказује развојну компоненту, систематизовану по делатностима које су 
опредељене програмским циљевима државе. 

Најзначајнији позитиван ефекат у реформисању јавних расхода огледа се у њиховом 
прекомпоновању, што ће допринети усаглашавању јавних расхода са висином остварених прихода, уз 
остваривање одређеног буџетског суфицита. 

Трошкови истраживања и развоја 

ОСНОВНИ НАЛАЗ: Трошкови истраживања и развоја у Србији, изражени кроз проценат 
учешћа у БДП, незнатно су се повећали, посматрајући период од 2000-2003. године (последњи 
објављени подаци). У 2001. и 2002. години износили су 0,5%, да би у 2003. учешће износило 
0,6%.8 Посматрајући Европску унију, као и земље у окружењу, Србија се налази при дну. Иза ње 
су једино Румунија и Бугарска, док су Мађарска и Хрватска знатно испред.  

                                                 
8 С обзиром да се БДП не израчунава посебно за АП Војводину, није могуће приказати учешће трошкова покрајине; 
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Научно-истраживачке  установе  у АП Војводини
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        Графикон 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АНАЛИЗА СТАЊА: Иако је методологија за спровођење истраживања о истраживачко-развојној 
делатности прилагођена међународним стандардима (УНЕСКО и у нешто мањој мери ОЕЦД), 
финансијски показатељи нису усаглашени због различитог начина финансирања ових делатности у 
односу на већину земаља, чланица ових организација. Посебан проблем представља финансирање из 
иностранства које се у Србији није посебно пратило, него је било укључено у остале приходе. Почев 
од 2002. године посебно се исказују само приходи истраживачко-развојног рада од услуга које се 
пружају у иностранству. Иностране донације се исказују заједно са домаћим, тако да је структурно 
поређење са осталим земљама неприлагодљиво. Као резултат мањих улагања у истраживачке 
делатности и гашења појединих научних организација које су захваћене структуралним и 
транзиционим промена, дошло је до смањивања броја научно-истраживачких установа. Додатни 
разлог је и смањивање прихода од научно-истраживачких радова у посматраном периоду. Примера 
ради, број самосталних научно-истраживачких установа  у АП Војводини, смањен је са 4 у 2000. 
години, на 3 у 2003, високошколских научно-истраживачких установа са 16, у 2000. години, на 15 у 
2003, док је број научноистраживачких јединица у оквиру предузећа и установа остао на истом нивоу 
(4). Ови подаци показују да је развој научно-истраживачких институција у стагнацији, мада постоји 
повећана заинтересованост предузећа као наручилаца научно-истраживачких радова (примењених), 
што јасно упућује на то да су предузећа коначно усвојила претпоставке да без укључивања знања 
нема напретка, ни на домаћем, ни на иностраном тржишту.  

         Графикон 17. 
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Број запослених у научно-истраживачким институцијама у АП 
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Табела 20: Научно-истраживачке и развојне институције 
 2000. 2001. 2002. 2003. 
Самосталне научно-истраживачке установе 71 51 61 54 
Учешће АП Војводине % 5,6 3,9 3,3 5,5 
Истраживачко-развојне јединице у саставу 
предузећа и установа 43 37 24 33 
Учешће АП Војводине % 9,3 13,5 20,8 12,1 
Високошколске научно-истраживачке 
установе 75 62 71 78 
Учешће АП Војводине % 21,3 22,6 21,1 19,2 

      Извор: Републички завод за статистику 
       Напомена: Подаци за Србију без Косова и Метохије 

Број запослених са пуним радним временом у научно-истраживачким институцијама у АП Војводини 
благо је растао (са 2127 на 2293), када је реч о научним радницима-истраживачима, док се број 
стручних сарадника са високом спремом смањио (са 699 у 2000. години, на 569 у 2003). 

                        Графикон 18. 

 

 

 

 

 

 

 

  Табела 21: Број запослених научних радника-истраживача 

 2000. 2001. 2002. 2003. 
Самосталне научно-истраживачке установе 2.838 1.893 2.249 2.394 
Учешће АП Војводине % 1,9 1,9 4,7 4,8 
Истраживачко-развојне јединице у саставу 
предузећа и установа 658 642 370 503 

Учешће АП Војводине % 3,5 4,7 7,6 3,4 
Високошколске научно-истраживачке 
установе 8.473 7.536 8.236 8.456 
Учешће АП Војводине % 24,2 26,6 24,9 25,6 
УКУПНО СРБИЈА 11.969 10.071 10.855 11.353 
Учешће АП Војводине % 17,8 20,6 20,0 20,2 

       Извор: Републички завод за статистику 
 

Табела 22: Број запослених стручних сарадника са ВСС 
 2000. 2001. 2002. 2003. 
Самосталне научно-истраживачке установе 3.038 2.410 2.794 2.641 
Учешће АП Војводине % 7,6 8,8 6,0 6,8 
Истраживачко-развојне јединице у саставу 
предузећа и установа 849 796 455 772 

Учешће АП Војводине % 3,7 5,9 11,4 5,7 
Високошколске научно-истраживачке 
установе 1.561 1.312 1.382 1.319 
Учешће АП Војводине % 28,0 32,2 29,2 26,2 
УКУПНО СРБИЈА 5.448 4.518 4.631 4.732 
Учешће АП Војводине % 12,8 15,1 13,5 12,0 

       Извор: Републички завод за статистику 
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Табела 23: Број научно-истраживачких радова9 
 2000. 2001. 2002. 2003. 
Самосталне научно-истраживачке установе 1.903 1.849 1.436 1.662 
Учешће АП Војводине % 1,8 1,7 1,9 1,6 
Истраживачко-развојне јединице у саставу 
предузећа и установа 540 602 141 210 

Учешће АП Војводине % 6,3 7,0 17,7 1,4 
Високошколске научно-истраживачке 
установе 3.198 2.044 1.346 2.041 
Учешће АП Војводине % 25,8 31,4 21,0 1,8 
УКУПНО СРБИЈА 5.641 4.495 2.923 3.913 
Учешће АП Војводине % 15,8 15,9 11,4 1,7 

       Извор: Републички завод за статистику 

Издвајања за научно-истраживачки рад су изузетно мала, како номинално, тако и у односу на БДП 
(међу најнижим у Европи), тако да повећање улагања у ову делатност представља императив у 
наредном периоду. 

Табела 24:  Приходи од научно-истраживачког рада 
                                                                                                                                                                            у мил. дин. 

 2000. учешће 2001. учешће 2002. учешће 2003. учешће 
Самосталне научно-
истраживачке установе 2.037,1 34,8 1.137,4 43,1 4.846.9 47,5 3.834,3 60,3 
АП Војводина  786,7 13,4 207,3 7,8 1.133,3 11,1 1.140,5 17,9 
Истраживачко-развојне 
јединице у саставу 
предузећа и установа 

2.387,3 40,7 348,7 13,2 723,5 7,1 884,9 13,9 

АП Војводина 3,5 0,1 21,3 0,8 24,3 0,2 10,2 0,2 
Високошколске научно-
истраживачке установе 1.434,3 24,5 1.150,3 43,7 4.627,7 45,4 1642,4 25,8 
АП Војводина 624,7 10,7 412,8 15,7 2.687,5 26,4 365,3 5,7 
УКУПНО СРБИЈА 5.858,7 100,0 2.636,4 100,0 10.198,1 100,0 6.361,6 100,0 
Укупно АП Војводина 1.414,9 24,2 641,4 24,3 3.845,1 37,7 1.516,0 23,8 

  Извор: Републички завод за статистику 

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА: Основни проблеми у овој области везани су за недостатак 
новчаних средстава, као и у одливу квалитетног, углавном, високо образованог кадра који није могуће 
задржати у условима какви су у привреди Србије, односно АП Војводине. Одсуство иницијативе за 
научно-технолошка истраживања и спора и недовољна модернизација додатно коче практичну 
примену научних достигнућа, патената и високих технологија. Неопходно је извршити реформе у 
образовном систему и успоставити модерни национални иновациони систем који ће довести до 
развоја идеја и њихове примене на тржишту, користити савремене информационе технологије, 
изградити модерну комуникациону инфраструктурну мрежу и обезбедити мултилатералне везе са 
светом, уз примену модерног маркетинга и савременијег начина пословања. 

МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА: Основни постулат у развоју привреде јесте њено повезивање са науком, 
ради развоја производа и услуга за светска тржишта. Децембра 2005. године донет је Закон о научно-
истраживачкој делатности којим се уређује систем научно-истраживачке делатности и обезбеђује 
квалитет који треба да представља основни критеријум истраживања и иновација. Законом је 
предвиђено доношење националне стратегије развоја науке и технологије (за период од 10 година) 
која има за циљ сагледавање дугорочних развојних промена, утврђивање праваца и приоритета 
научног и технолошког рада, уз структурно прилагођавање привреде и друштва, као и утврђивање 
процента издвајања за научно-истраживачку делатност из буџета Републике, буџета АП Војводине, 
локалних самоуправа, БДП и других извора. Предвиђено је да научне установе које испуњавају високе 
научне стандарде имају статус институција од посебног националног значаја, што подразумева 

                                                 
9 Исказани су радови који су прошли рецензију, без обзира у којој су години започети 
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обезбеђивање јаке материјалне базе и одговарајућег кадра, посебно стимулисаног да се бави научно-
истраживачким радом и његовом имплементацијом у свим сферама привредног развоја. 

 
SWOT АНАЛИЗА 

Предности Недостаци 
 Прихватање савремених видова 

комуникације 
 Високо образовани кадрови 
 Добра сарадња науке и аграрног сектора 

 Генерално, слаба повезаност са привредом 
 Маргинализација науке 
 Финансијска позиција научних радника или 

истраживача 
 Ниско технолошки интензивни радови 
 Непостојање технолошких паркова 

Шансе Опасности 
 Иницијатива Владе на повезивању научних 

установа и производних предузећа 
 Трансформација и реогранизација научних 

институција 
 Привреда заснована на знању 
 Осавремењавање информационо-

комуникационих технолошких достигнућа 
 Законодавне регулативе у области 

иновација и трансфера технологија које су 
у складу са међународним стандардима 

 Нове инвестиције, као и осавремењавање 
опреме 

 Пробој на нова тржишта 
 Учествовање на међународним научним 

скуповима 

 Недостатак финансијских средстава 
 Несарадња са међународним релевантним 

научним институцијама 
 Одлив кадрова 
 Изазови глобализације 

 

Државна помоћ 

ОСНОВНИ НАЛАЗ: Дефиниција државне помоћи која је усклађена са одговарајућим правилима 
ЕУ, гласи: Државна помоћ подразумева сваку помоћ у смислу користи и предности коју даје 
држава, или се даје из државних средстава путем јавног, државног тела, а која даје 
предност одређеним предузећима, или производима (принцип селективности) и која 
нарушава, или може нарушити, равноправну тржишну утакмицу. Она може бити дата и у 
облику олакшице или ослобођења од уплате одређене обавезе.  

У поступку припреме за приступање СТО и Европској Унији неопходно је изградити транспарентни 
систем у овој области који подразумева израду годишњих извештаја о пружању државне помоћи јер 
режим државне помоћи утиче на креирање економске и државне политике, на подстицање страних 
улагања, на питања у вези са опоравком и реструктурирањем предузећа, процесом приватизације, 
политиком развоја малих и средњих предузећа, регионалним развојем, конкуренцијом и др.  
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Расподела средстава фондова за развој војвођанским 
општинама, 2002-2005.

76,7

76,7

444,7

77,1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Фонд за развој АП Војводине Фонд за развој Србије

укупна средства распоређена средства за АП 
Војводину

у мил. ЕУР

Графикон 19. 

0
20
40
60
80

100

2003. 2004.

Учешће  државне  помоћи у БДП

БДП Државна помоћ

%

 
У 2004. години учешће државне помоћи у БДП у Србији износи 5,8%, што је за 0,5 процентних поена 
мање него у 2003. години, али је то знатно више него у земљама ЕУ (0,99% - просек у периоду 1997-
2001). 

Врсте државне помоћи могу бити: 
• Хоризонтална државна помоћ (намењена свим привредним субјектима на тржишту); 
• Секторска државна помоћ (намењена привредним субјектима у појединим привредним или 
ванпривредним делатностима) и 

• Регионална државна помоћ (намењена мање развијеним подручјима); 

Поред наведеног, дозвољена је државна помоћ за заштиту културног блага и културне баштине, као и 
у случају природних катастрофа или непредвиђених, ванредних околности. 

Секторска државна помоћ, према методологији Европске Уније, намењена је привредним 
субјектима у појединим делатностима, односно секторима (производња челика, копнени, ваздушни и 
поморски саобраћај, бродоградња и др). 

Регионална државна помоћ, према методологији ЕУ, додељује се привредним субјектима у мање 
развијеним подручјима, али се не може доделити за унапређење производње челика. Ова помоћ се врши 
путем трансфера из буџета, давањем пореских олакшица, повољним кредитима и сл. Ову врсту помоћи, 
у Србији, односно АП Војводини, најчешће додељује Фонд за развој Републике Србије, односно Фонд 
за развој АП Војводине, из пренетих буџетских средстава, под условима повољнијим од тржишних, а на 
основу програма за текућу годину, на који сагласност даје Влада Републике Србије. 

           Графикон 20. 
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У периоду од 2002. до 2005. године, од укупних средстава Фонда за развој Републике Србије, у износу 
од 444,7 милиона евра, 77,1 милион евра је издвојено за општине у АП Војводини, док су у исто време 
сва средства Фонда за развој АП Војводине (у износу од 76,7 милиона евра) усмерена сопственом 
подручју. 

Приоритет у коришћењу средстава имају инвестициони програми из области индустрије, прерађивачки 
капацитети из области пољопривреде и услуга, а услов је да кориговани национални доходак по 
становнику не прелази 50% просека Републике на подручју општине где се програми реализују. 

Поред наведених, посебне облике државне помоћи представљају царинске  и пореске олакшице 
(отпис пореског дуга, пореска одлагања – репрограмирање и остало). Приликом израчунавања износа 
царинских олакшица користи се просечна царинска стопа. 

Осим пореских и царинских олакшица и директних државних субвенција, посебну форму државне 
помоћи представљају  и извозне стимулације.  

 

2. Структурне карактеристике привреде АП Војводине и квалитативни показатељи 
пословања 
ОСНОВНИ НАЛАЗ: Структура предузећа АП Војводине по величини и својини показује да 
преовлађују микро и мала (95,2%) и приватна предузећа (88,2%), која углавном послују у 
секторима Прерађивачка индустрија и Трговина на велико и мало; оправка моторних возила, 
мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство (око 70% укупног броја предузећа 
АП Војводине). Најпрофитабилнији сектори су: Вађење руде и камена, Производња 
електричне енергије, гаса и воде и Трговина на велико и мало (нето добиташи у 2004. и 2005.), 
Саобраћај, складиштење и везе и Образовање (нето добиташи у 2005.), а најнерентабилнији су 
сектори Прерађивачка индустрија и Грађевинарство који имају највећи утицај на укупна 
привредна кретања – са 44,5% учествују у стварању бруто додате вредности, а са 34,0% у 
укупном промету АП Војводине (49,1% и 38,5% у 2004. респективно). Оживљавање привредне 
активности у 2005. години резултат је започетих структурних реформи, а почетни позитивни 
ефекти испољени су у оствареним финансијским резултатима пословања привреде – привреда 
Војводине је у 2005. години нето добиташ (за 16,9% је нето добит већа од губитка). Велики 
утицај на прелазак привреде Војводине из зоне губиташа у нето добиташа у 2005. години 
имала је изнадпросечна пословна активност и добит остварена у МСП сектору. Међутим, због 
незавршеног процеса приватизације и реструктурирања великих привредних система, 
кумулирани проблеми пословања измештени су у МСП сектор (углавном у средња предузећа), 
што је посебно изражено у области ликвидности и рентабилности овог сектора. Такође, 
неопходно је истаћи опредељујући утицај великих привредних система на укупна привредна 
кретања, пре свега 5 великих предузећа (3 јавна: ЈП НИС Нови Сад, ЈП Србијагас Нови Сад и 
ЈП Електровојводина Нови Сад и 2 приватна: Tarkett doo Бачка Паланка, Хемофарм АД 
Вршац) која остварују 46,0% добити и 36,3% укупног прихода привреде Војводине 
(респективно 54,6% и 58,6% велики системи укупно). 

АНАЛИЗА СТАЊА: 

2.1.    Структура предузећа по величини и својини 

 У привредној структури Војводине по величини доминирају микро и мала предузећа (95,2%), а 
по својини приватна предузећа (88,2%). 
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 Микро и мала приватна предузећа учествују са 85,4% у укупном броју предузећа, а чине 96,9% 
предузећа приватног сектора својине. 

Графикон 21.                                                                             Графикон 22. 
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Табела 25: Структура предузећа АП Војводине у 2005. години 
М И К Р О М А Л А С Р Е Д Њ А В Е Л И К А У К У П Н О 

Облик 
својине број    

предузећа у % број   
предузећа у % број  

предузећа у % број  
предузећа у % број    

предузећа у % 

Друштвена 209 1,5 219 6,2 81 11,9 25 13,2 534 2,9
Приватна 12.916 92,4 2.783 78,8 399 58,6 108 57,1 16.206 88,2
Задружна 669 4,8 222 6,3 37 5,4 0 0,0 928 5,0
Мешовита 171 1,2 217 6,1 127 18,7 40 21,2 555 3,0
Државна 12 0,1 92 2,6 37 5,4 16 8,5 157 0,9

Укупно 13.977 100,0 3.533 100,0 681 100,0 189 100,0 18.380 100,0

 Извор: НБС - Центар за бонитет 

У односу на 2000. годину укупан број предузећа повећан је за 11,1% (или за 1.841), због, пре свега, 
повећања броја малих предузећа (за 1.441), док је средњих предузећа мање за 166, а великих за 126. 
Највећи раст предузећа је у приватном сектору (2.753 предузећа), док је број предузећа у друштвеној 
својини смањен за 63110. 

У поређењу са 2004. годином, укупан број предузећа повећан је за 249 (1,3%), због повећања МСП 
сектора (за 256 уз највећи пораст малих предузећа – 131 или 51,2% повећања сектора). Приватна 
предузећа су се повећала за 799 (5,2%), а смањење броја је забележено код друштвених за 154 (22,4%) 
и мешовитих предузећа за 332 (37,4%).  

Промена структуре предузећа по величини и својини (повећање приватног МСП сектора), резултат је 
приватизације, започетог реструктурирања великих привредних система и законом регулисане 
олакшане, убрзане и јефтиније процедуре приликом оснивања предузећа. Применом Закона о 
регистрацији привредних субјеката и оснивањем Агенције за привредне регистре, регистровано је  
4.297 новоформираних предузећа (2.666 у 2005. и 1.631 у периоду јануар-јули 2006. године).  

 

 

                                                 
10 Анекс: Графикон 9: Кретање броја предузећа по величини у периоду 2000-2005. године; Табела 12: Кретање броја 
предузећа према својини у периоду 2000-2005. 
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           Графикон 23. 

Повећање/смањење броја предузећа у периоду 2000-2005.
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2.2. Запосленост у предузећима по величини и својини  

 У великим предузећима запослено је највише радника (38,2%), док у предузећима у приватној 
својини ради 59,4% запослених. 

Графикон 24. 
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 Приватни сектор запошљава 59,4% укупно запослених. 
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Табела 26: Структура запослених према облику својине и величини предузећа у 2005. години 
М И К Р О М А Л А С Р Е Д Њ А В Е Л И К А У К У П Н О 

Облик 
својине број    

запослених у % број    
запослених у % број    

запослених у % број    
запослених у % број    

запослених у % 

Друштвена 549 2,1 7.714 10,8 10.646 14,4 12.653 12,0 31.562 11,4
Приватна 23.867 93,3 51.293 72,1 40.211 54,6 48.667 46,1 164.038 59,4
Задружна 734 2,9 3.100 4,4 3.354 4,6 0 0,0 7.188 2,6
Мешовита 403 1,6 5.751 8,1 14.382 19,5 18.978 18,0 39.514 14,3
Државна 38 0,1 3.270 4,6 5.083 6,9 25.242 23,9 33.633 12,2

Укупно 25.591 100,0 71.128 100,0 73.676 100,0 105.540 100,0 275.935 100,0

 Извор: НБС - Центар за бонитет  
 

 Динамичка анализа броја запослених у периоду 2000-2005. године показује континуирано 
смањење учешћа броја запослених у великим предузећима у укупној запослености (са 50,9% у 
2000. на 38,2% у 2005.) и повећање учешћа МСП сектора са 49,1% на 62,8% респективно. Један од 
основних резултата приватизације и политике подстицања развоја МСП сектора испољава се и у 
доминантној запослености у приватном сектору у 2005. години у свим предузећима (у 
претходним годинама у средњим и великим предузећима већина запослених радила у 
предузећима мешовите својине)11. 

 Број запослених у предузећима у 2005. у односу на 2000. годину смањен је за 19,5%, односно за 
66.827 запослених. Једино у малим предузећима бележи се константан пораст запослених (за 
30,2%), док је највеће смањење броја радника у великим предузећима (за 39,5%). У друштвеном 
сектору број запослених је смањен за 74,7%, а број радника у предузећима приватног сектора већи 
је скоро 2 пута  

        Графикон 25. 
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11 Анекс: Графикон 10: Структура запослених у предузећима по величини у периоду 2000-2005.; Табела 13: Структура 
запослених у средњим и великим предузећима по својини у периоду 2000-2005- године 
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Табела 27: Кретање броја запослених према својини предузећа у периоду 2000-2005.  

Облик својине Смањење/повећање 
2005-2000 2000=100 2004=100 

Друштвена -93.012 -74,7 -48,6 
Приватна 105.245 179,0 47,3 
Задружна -909 -11,2 -6,3 
Мешовита -100.237 -71,7 -58,1 
Државна 22.086 191,3 112,4 

Укупно привреда -66.827 -19,5 -5,1 

 Годишње стопе раста/пада броја запослених показују да највећи утицај на смањење укупне 
запослености имају велика предузећа, али и да интензитет повећања броја запослених у МСП 
сектору није довољан да апсорбује вишак радне снаге.  

 

Табела 28: Стопе раста броја запослених у периоду 2001-2005. године (ланчани индекси) 
 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 

Привреда -1,1 -4,4 -5,8 -4,8 -5,1 
Микро 1,8 0,6 1,4 -0,9 -3,6 
Мала 3,1 20,3 3,5 1,0 0,4 
Средња -8,6 13,8 -6,8 -10,1 -3,7 
Велика 1,0 -21,3 -11,0 -5,4 -9,6 

 

2.3.   Основни  показатељи пословања привреде АП Војводине 

 Привреда Војводине је у 2005. години нето добиташ: остварена нето добит је за 16,9% већа од 
оствареног губитка 

          Графикон 26. 
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 Иако чине свега 1,0% укупног броја предузећа, резултати пословања великих предузећа имају 
опредељујући утицај на функционисање укупне привреде. Међутим, 5 великих предузећа (3 
јавна: ЈП НИС Нови Сад, ЈП Србијагас Нови Сад и ЈП Електровојводина Нови Сад и 2 приватна: 
Tarkett doo Бачка Паланка, Хемофарм АД Вршац) остварују 46,0% добити и 36,3% укупног 
прихода привреде Војводине. 

Табела 29: Структура основних показатеља у 2005. години према својини предузећа 

Облик својине Број 
предузећа 

Број 
запослених 

Стална 
имовина 

Укупан 
приход Добит Губитак 

Друштвена 2,9 11,4 9,0 3,8 2,7 18,7
Приватна 88,2 59,4 42,0 56,1 66,4 48,9
Задружна 5,0 2,6 2,4 2,0 1,1 1,8
Мешовита 3,0 14,3 10,8 6,9 4,9 28,8
Државна 0,9 12,2 35,8 31,2 24,9 1,9

Укупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Извор: НБС - Центар за бонитет 

 Најбројнија и најпрофитабилнија су приватна предузећа која су у 2005. години остварила 56,1% 
укупног прихода и 66,4% добити, али имају и највеће учешће (48,9%) у губитку привреде. 

 Динамичка анализа указује на значајан пораст учешћа, а у 2005. години опредељујући утицај 
приватног сектора на укупна привредна кретања12 

 Почетни резултати започетих структурних реформи у земљи утицали су на оживљавање 
привредне активности на шта указују и позитивне тенденције у кретању стопа раста/пада 
основних финансијских показатеља привреде АП Војводине (базни и ланчани индекси).  

Графикон 27. 
Реалне стопе раста основних финансијских индикатора
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12 Анекс: Табела 14: Учешће приватног сектора у основним индикаторима привреде АП Војводине по годинама 
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Табела 30: Реалне стопе раста основних финансијских показатеља АП Војводине  
(ланчани индекси) 

 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 
Укупан приход -36,1 -1,4 -5,7 11,0 8,1 

Пословни приход 0,2 0,2 -3,8 14,4 6,7 

Укупне обавезе -25,8 -5,5 4,5 7,3 5,4 

Добит 10,9 76,9 6,5 29,9 32,5 

Губитак -73,8 -38,0 64,5 -20,3 -3,4 

 У 2005. години у односу на 2001. у привреди Војводине остварена нето добит је реално већа 2,2 
пута, док је губитак реално смањен за 21,5%. Реални раст пословних прихода од 10,1% указује на 
оживљавање производне активности. Велики утицај на прелазак привреде Војводине из зоне 
губиташа у нето добиташа у 2005. години имала је изнадпросечна пословна активност и добит 
остварена у МСП сектору. Међутим, због незавршеног процеса приватизације и реструктурирања 
великих привредних система, кумулирани проблеми пословања измештени су у МСП сектор 
(углавном у средња предузећа), што је посебно изражено у области ликвидности и рентабилности 
овог сектора. Повећање губитка МСП сектора у 2005. у односу на 2001. годину за 78,3% 
(смањење губитка у привреди Војводине за 21,5%) утицало је на повећање учешћа овог сектора у 
укупном губитку са 22,7% 2001. на 51,5% 2005. године. 

Табела 31: Стопе раста основних финансијских показатеља АП Војводине (2005/2001) 
Привреда МСП  

номинално  реално номинално  реално 
Укупан приход 189,2 11,5 221,8 30,8
Пословни приход 186,8 10,1 223,7 31,9
Укупне обавезе 161,2 -4,9 318,5 87,8
Нето добит 550,2 224,4 646,1 280,9
Губитак 133,1 -21,5 302,5 78,3

 

2.4 Основни показатељи пословања предузећа по секторима 

 Највећи утицај на привредна кретања имају предузећа из сектора Прерађивачка индустрија, 
Трговина на велико и мало; оправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну 
употребу и домаћинство, Пољопривреда, лов и шумарство и Вађење руде и камена13. 

 Прерађивачка индустрија запошљава 42,3% укупно запослених, располаже са 32,8% сталних 
средстава, остварује по 29,9% укупног прихода, 37,4% добити и 69,2% губитка привреде.  

 У Сектору Трговина на велико и мало; оправка моторних возила, мотоцикала и предмета за 
личну употребу и домаћинство налази се највећи број предузећа (46,6%) и поред Прерађивачке 
индустрије највише учествују у броју запослених (15,2%) и оствареној добити (16,4%).  

 Сектор Пољопривреда, лов и шумарство, поред Прерађивачке индустрије, највише учествује у 
губитку (12,1%). 

                                                 
13 Анекс: Табела 15: Секторски распоред основних индикатора пословања у 2005. години 
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 У сектору Вађење руде и камена јавно предузеће ЈП НИС - Нови Сад  учествује са око 99% у 
свим индикаторима сектора, односно учешће овог предузећа износи 24,2% у укупном приходу и 
13,7% у нето добити Покрајине. 

Графикон 28. 
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Најпрофитабилнији сектори у 2005. у односу на 2004. годину су14: Вађење руде и камена (ЈП НИС), 
Производња електричне енергије, гаса и воде и Трговина на велико и мало. У обе посматране године у 
овим секторима нето добит је била већа од оствареног губитка, а та разлика у 2005. години је и 
значајно повећана. 

 Сектори Саобраћај, складиштење и везе и Образовање остварили су реално највећи раст нето 
добити и највећи пад губитка у 2005. у односу на 2004. годину и из зоне нерентабилности прешли 
у зону профита.  

 Сектори Прерађивачка индустрија и Грађевинарство остварили су реално највећи пад нето 
добити и највећи раст губитка у 2005. у односу на 2004. годину и повећали своју нерентабилност. 

 

2.5 Пословање предузећа у сектору Прерађивачка индустрија 

У периоду 2002-2005. године у сектору Прерађивачка индустрија послује око 1/5 укупног броја 
предузећа АП Војводине. Изнадпросечно смањење броја запослених (за 23,3% , а у привреди за 14,9% 
у 2005. у односу на 2002.) није утицало на повећање продуктивности рада овог сектора. Смањена 
пословна активност и дугогодишњи нерешени проблеми пословања, утицали су на повећање 
нерентабилности сектора. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Анекс: Табела 16: Стопе раста основних финансијских показатеља АП Војводине по секторима (2005/2004)  
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        Графикон 29. 
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Водећи подсектори у овој области су: (1) Производња прехрамбених производа, пића и дувана, (2) 
Производња хемијских производа и влакана, (3) Производња производа од гуме и пластике, (4) 
Производња метала и металних производа, (5) Производња електричних и оптичких уређаја, (6) 
Производња текстила и текстилних производа и (7) Производња папира, издавање и штампање. У 
овим подсекторима концентрисано је 73,2% укупног броја предузећа, запослено 76,4% укупно 
запослених, ангажовано 85,2% сталне имовине, остварено 87,3% укупног прихода, 86,6% добити 
и 85,6% губитка прерађивачког сектора АП Војводине. 

Табела 32: Структура основних индикатора пословања у 2005. години  
у сектору Прерађивачка индустрија15 

 Број 
предузећа 

Број 
запослених

Стална 
имовина 

Укупан 
приход 

Нето 
добит Губитак 

Прерађивачка индустрија 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Прехрамбени производи, пиће и дуван 19,9 32,9 40,9 44,6 41,9 26,6
Производња текстила и текстилних производа 7,8 7,6 5,1 2,6 5,6 4,2
Прерада коже и произв. предмета од коже 2,1 3,9 1,5 1,2 2,2 1,4
Прерада дрвета и производи од дрвета 6,4 2,2 1,0 1,3 1,5 0,8
Производња папира, издавање и штампање 12,2 6,1 3,5 4,4 3,3 11,0
Производња кокса и деривата нафте 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4
Производња хемијских производа и влакана 4,4 8,7 22,8 18,8 12,4 30,2
Производња производа од гуме и пластике 6,5 4,9 3,8 5,7 13,4 2,5
Производња производа од осталих минерала 4,3 6,4 6,7 5,1 5,8 3,7
Производња метала и металних производа 12,5 9,4 6,3 6,6 5,7 2,4
Производња осталих машина и уређаја 5,2 4,6 1,9 1,8 1,8 2,2
Производња електричних и оптичких уређаја 9,9 6,9 2,9 4,6 4,3 8,7
Производња саобраћајних средстава 2,2 3,7 2,5 1,5 0,7 4,8
Остала прерађивачка индустрија 6,4 2,5 1,0 1,3 1,2 1,1

                                                 
15 Анекс: Табеле 17-20: Структура основних индикатора пословања у сектору Прерађивачка индустрија у 2002., 2003., 2004. 
и 2005. години 
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Доминантност сектора Прерађивачка индустрија на укупан привредни развој АП Војводине илуструје 
податак да 50 предузећа16 са највећим оствареним приходом у прерађивачкој индустрији, која 
чине свега 1,3% укупног броја активних предузећа АП Војводине, учествују са 29,5% у запослености, 
располажу са 50,6% вредности сталне имовине, остварују 54,1% укупног прихода, 53,6% добити, али 
и 46,3% губитка привреде АП Војводине.  

                       Графикон 30. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Најизраженије промене у резултатима пословања предузећа Прерађивачке индустрије испољене су у 
подсекторима: Производња прехрамбених производа, пића и дувана, Производња хемијских производа 
и влакана и Производња текстила и текстилних производа што је углавном резултат процеса 
приватизације и реструктурирања великих привредних система (у ова три подсектора приватизовано 
је 17,0% укупног броја приватизованих предузећа АП Војводине, а у реструктурирању се налази ХИП 
Петрохемија Панчево и ХИП Азотара Панчево из подсектора Производња хемијских производа и 
влакана). 

               Графикон 31.                                                                  Графикон 32. 
Показатељи пословања предузећа у подсектору
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Резултати анализе прерађивачке индустрије указују на следеће: четири профитабилна индустријска 
подсектора генеришу више од две трећине укупног прихода (69,5%) и 67,9%  добити, а у укупном 
броју запослених имају учешће од 46,7%, при чему је доминантан подсектор Производња 
прехрамбених производа, пића и дувана (44,6% прихода прерађивачке индустрије). 
                                                 
16 Анекс: Табела 21: 50 предузећа у сектору Прерађивачка индустрија са највећим оствареним укупним приходом 
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Табела 33: Структура Прерађивачке индустрије према профитабилности, у % 

Подсектори Прерађивачке индустрије Приход Добит Губитак Број  
запослених 

Профитабилни подсектори 69,5 67,9 59,7 46,7 
Прехрамбени производи, пиће и дуван 44,6 41,9 26,6 32,9 
Производња кокса и деривата нафте 0,4 0,2 0,4 0,2 
Производња хемијских производа и влакана 18,8 12,4 30,2 8,7 
Производња производа од гуме и пластике 5,7 13,4 2,5 4,9 
 
Непрофитабилни подсектори 30,5 32,1 40,3 53,3 
Производња текстила и текстилних производа 2,6 5,6 4,2 7,6 
Прерада коже и производња предмета од коже 1,2 2,2 1,4 3,9 
Прерада дрвета и производи од дрвета 1,3 1,5 0,8 2,2 
Производња папира, издавање и штампање 4,4 3,3 11,0 6,1 
Производња производа од осталих минерала 5,1 5,8 3,7 6,4 
Производња метала и металних производа 6,6 5,7 2,4 9,4 
Производња осталих машина и уређаја 1,8 1,8 2,2 4,6 
Производња електричних и оптичких уређаја 4,6 4,3 8,7 6,9 
Производња саобраћајних средстава 1,5 0,7 4,8 3,7 
Остала прерађивачка индустрија 1,3 1,2 1,1 2,5 

Укупно Прерађивачка индустрија 100,0 100,0 100,0 100,0 

Посматрано по групама индустријских подсектора према технолошком нивоу АП Војводине има 
неповољну структуру – недовољно су заступљене високо технолошке индустријске гране. Ове гране 
генеришу свега 8% прихода Прерађивачке индустрије (на нивоу Србије 14,6%) и само 6,8%  добити 
(Србије 13,5%). 

Табела 34: Технолошка структура Прерађивачке индустрије у 2005, у % 

Групе Приход Добит Губитак Број 
запослених 

Укупно Прерађивачка индустрија 100,0 100,0 100,0 100,0 
  

Low-tech 48,4 49,8 32,2 44,5 
Прехрамбени производи, пиће и дуван 44,6 41,9 26,6 32,9 
Производња текстила и текстилних производа 2,6 5,6 4,2 7,6 
Прерада коже и производња предмета од коже 1,2 2,2 1,4 3,9 

 
Medium-tech 43,6 43,4 52,1 40,4 
Производња хемијских производа и влакана 18,8 12,4 30,2 8,7 
Производња производа од гуме и пластике 5,7 13,4 2,5 4,9 
Производња метала и металних производа 6,6 5,7 2,4 9,4 
Производња папира, издавање и штампање 4,4 3,3 11,0 6,1 
Производња кокса и деривата нафте 0,4 0,2 0,4 0,2 
Производња производа од осталих минерала 5,1 5,8 3,7 6,4 
Прерада дрвета и производи од дрвета 1,3 1,5 0,8 2,2 
Остала прерађивачка индустрија 1,3 1,2 1,1 2,5 

 
High-tech 8,0 6,8 15,7 15,2 
Производња осталих машина и уређаја 1,8 1,8 2,2 4,6 
Производња електричних и оптичких уређаја 4,6 4,3 8,7 6,9 
Производња саобраћајних средстава 1,5 0,7 4,8 3,7 
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2.6. Пословање предузећа у подсектору Производња прехрамбених производа, пића и дувана 

Производња прехрамбених производа, пића и дувана учествује са 4,1% у броју предузећа, 13,9% у 
броју запослених, располаже са 13,4% сталне имовине, ствара 13,3% укупног прихода, 15,7% нето 
добити и 18,4% губитка привреде АП Војводине. Овај подсектор доминира у Прерађивачкој 
индустрији, генерише око ½ укупног прихода (44,6%). 

               Графикон 33. 
Прехрамбени производи, пиће и дуван према основним 

показатељима у 2005. години (Прерађивачка индустрија = 100)
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Скоро 45% предузећа овог подсектора је у Производњи млинских производа, Производњи готове 
хране за животиње, Производњи хлеба и пецива од свежег теста и Производњи и обради 
животињског меса. Преко 1/3 укупног броја запослених подсектора налази се у Производњи и обради 
животињског меса (20,4%) и Производњи млинских производа (13,2%). Најпрофитабилнија предузећа 
су из подгрупе Производња шећера (22,8% добити подсектора). Највеће негативне ефикте пословања 
у 2005. години исказала су предузећа из подгрупа Производња пива и Производња сокова од воћа и 
поврћа (преко 1/3 губитка подсектора). Реч је углавном о успешним и до сада профитабилним 
предузећима као нпр. Апатинска пивара која је у 2004. години била најуспешније предузеће у Србији 
по висини остварене нето добити. 

Табела 35: Структура основних индикатора пословања у 2005. години 
у подсектору Производња прехрамбених производа, пића и дувана 

 Број 
предузећа

Број 
запослених

Стална 
имовина 

Укупан 
приход 

Нето 
добит Губитак

Производња прех. произ. пића и дувана 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Производња и обрада животињског меса 7,9 20,4 10,1 14,1 15,5 5,3
Производња рафинираних уља и масти 0,7 7,3 6,5 10,7 10,7 6,8
Производња пива 2,0 6,5 10,3 10,4 0,03 21,3
Производња млинских производа 11,5 13,2 9,0 8,4 4,9 11,2
Производња шећера 1,5 6,4 10,1 7,7 22,8 8,7
Производња готове хране за животиње 14,6 4,7 6,3 6,9 8,1 0,6
Производња сирових уља и масти 1,5 1,4 5,6 6,9 4,5 0,0
Произв. хлеба, пецива од свежег теста 10,3 6,1 3,0 6,0 2,6 0,9
Производња млечних производа 3,0 5,5 6,5 5,8 4,6 2,6
Производња сокова од воћа и поврћа 2,4 3,3 7,1 4,5 7,2 14,9
Прерада и конзервирање ост.воћа и поврћа 6,2 5,1 3,7 3,1 3,6 9,3
Остали 38,5 19,9 21,8 15,6 15,4 18,5
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Издвајањем по 10 предузећа из сваке подгрупе рангираних према висини оствареног укупног 
прихода стиче се потпунија слика о степену концентрације привредне активности, али и 
кумулираним проблемима развоја и пословања. Ова предузећа имају велики утицај не само на 
резултате пословања подгрупа у оквиру којих послују, већ и на укупан привредни развој Војводине. 
Реч је о предузећима која се према висини остварене добити убрајају у најуспешнија предузећа у 
Србији у 2005. години: Carnex Врбас, Матијевић Нови Сад, Victoria group Нови Сад, Nectar Бачка 
Паланка, Алева Нови Кнежевац, Сојапротеин Бечеј, Дијамант Зрењанин, Сунце Сомбор, Млекара 
Суботица, Univerexport Нови Сад, Jaffa Црвенка, шећеране – Црвенка Црвенка, Шајкашка Жабаљ, 
Бачка Врбас, Доњи Срем Пећинци, и Јединство Ковачица.  

Табела 36: Учешћа 10 предузећа са највећим укупним приходом у припадајућој подгрупи 
у 2005. години17 (појединачне подгрупе = 100) 

 Број 
предузећа 

Број 
запослених

Стална 
имовина

Укупан 
приход 

Нето 
добит Губитак

Производња и обрада животињског меса 16,7 80,6 68,9 87,0 93,9 0,0
Производња рафинираних уља и масти  (5) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Производња пива 66,7 99,6 96,6 99,97 96,4 100,0
Производња млинских производа 11,5 51,4 54,6 65,4 80,2 15,1
Производња шећера   (11) 90,9 90,8 87,1 99,9 100,0 68,9
Производња готове хране за животиње 9,0 56,4 70,3 76,0 79,0 0,0
Производња сирових уља и масти   (11) 90,9 99,8 100,0 100,0 100,0 97,6
Произв. хлеба, пецива од свежег теста 12,8 85,6 93,4 95,3 91,7 72,5
Производња млечних производа 43,5 98,9 98,6 99,5 98,8 99,2
Производња сокова од воћа и поврћа 55,6 99,5 97,6 99,97 100,0 98,7
Прерада и конзервирање ост.воћа и поврћа 21,3 66,5 48,8 76,1 92,0 45,5

Посматрано збирно, издвојена предузећа у оквиру сваке подгрупе (по 10 предузећа) остварила су већу 
нето добит од исказаног губитка (осим у Производњи пива). Међутим, високо учешће у исказаном 
губитку подгрупе (осим у Производњи млинских производа) издвојених предузећа, губиташа, указује 
на неопходно решавање кумулираних и проблема текућег пословања. Једино су сва издвојена 
предузећа у Производњи и обради животињског меса и Производњи готове хране за животиње 
пословала рентабилно. У оквиру ове групе предузећа Carnex Врбас и Матијевић Нови Сад су у 
континуитету од 2003. до 2005. године међу 100 најуспешнијих предузећа у Србији према висини 
остварене нето добити, а Victoria group Нови Сад је међу најуспешнијима у Србији у 2005. години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
17 Анекс: Табелe 22-32: Основни резултати пословања 10 предузећа са највећим укупним приходом у припадајућој подгрупи 
у 2005. години 
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Индустрија - укупно                                        Прерађивачка индустрија
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III ОСНОВНИ ПРИВРЕДНИ СЕКТОРИ 

1. Индустрија – подсекторска и гранска анализа 

ОСНОВНИ НАЛАЗ: АП Војводина је развијеније привредно и индустријско подручје 
Србије. Удео индустријске производње у друштвеном производу АП Војводине у 2004. 
години износи 42,9% (Србија 35,7%), док је учешће инвестиција у индустрији у укупним 
износило 37% (Србија 30,8%). Због тока транзиције у којој индустрија смањује своје 
учешће у ДП, смањује се број запослених у њој (2005. години -5% у односу на 2004, а 
прерађивачка индустрија -5,3%). Најзаступљеније индустријске области су: област 
производња прехрамбених производа и пића, област производња хемикалија и хемијских 
производа и област производње кокса и деривата нафте. Седиште Нафтне индустрије 
Србије је у Новом Саду, као и рафинерије петрохемијске индустрије које су лоциране у 
Новом Саду и Панчеву.  

АНАЛИЗА СТАЊА: Ниво индустријске производње у 2005. години износи 51,2% нивоа 
производње из 1990. (Србија 45,2%), а у односу на 2000. ниво укупне индустријске производње је 
већи за 20,2% (у Србији за 6,6%), а прерађивачке индустрије 23,9% (у Србији 7,3%). У периоду 2001-
2005. укупна индустријска производња у АП Војводина је расла по просечној годишњој стопи од 
3,7% (Србија 1,3%), а прерађивачка индустрија 4,4% (Србија 1,4%). 

  Графикон 34. 

Графикон 35.                                          Графикон 36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Највећи пораст производње у посматраном петогодишњем периоду забележен је у сектору 
производња и дистрибуција електричне енергије, воде и гаса 79,0%. Нестабилност је карактеристика 
динамике развоја физичког обима индустријске производње у периоду 2001-2005. (раст је забележен у 
2001. од 9,2%, док је у 2003. остварен пад -2,1%). Посматрано по областима, у 2005. у односу на 2000. 
годину остварен је пораст у индустријским областима: вађење неметала и камена 54%, производња 
прехрамбених производа и пића 16,0%, производња кокса и деривата нафте 180,5%, производња 
хемикалија и хемијских производа 96,5%, производи од гуме и пластике 39,7%, производња основних 
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метала 32,5%, производња осталих саобраћајних средстава 13,9%, рециклажа 106,2% и производња и 
дистрибуција електричне енергије, гаса, паре и топле воде 54,4%. Традиционалне индустријске 
области као што су текстилна индустрија и индустрија коже и обуће, као и дрвна индустрија 
оствариле су пад физичког обима производње.  

                 Графикон 37. 
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Физички обим индустријске производње у АП Војводини 2005. години забележио је раст од 2,6% у 
односу на 2004. (Србија 0,8%). Раст производње остварен је у сектору прерађивачке индустрије 3,1%, 
док је пад остварен у сектору вађење руда и камена -2,2% и сектору производња и дистрибуција 
електричне енергије, воде и гаса -2,7%. 

Развој индустријске производње у претходном посматраном периоду базиран је на развоју 
индустријских области:  

 Производња прехрамбених производа и пића са (са тенденцијом раста производње), 
 Производња и прерада хемијских производа са (са тенденцијом раста производње), 
 Производа од гуме и пластике (са тендецијом раста производње) 
 Производња кокса и деривата нафте (са тенденцијом пада производње),  
 Производња производа од неметалних минерала (са тендецијом пада производње) и 
 Производња металних производа, осим машина (са тенденцијом раста производње). 

У Војводини је заступљено 27 индустријских области, а три индустријске области учествују са око 
65% укупне производње у 2005. години. 

Табела 37: Удео значајних индустријских области у укупној индустрији Србије и АП Војводине 
2004 2005  Србија АПВ Србија АПВ 

ИНДУСТРИЈА-укупно 100,0 100,0 100,0 100,0
Вађење сирове нафте и гаса 2,5 7,1 2,3 6,6
Производња прехрамбених производа и пића 21,7 35,0 22,1 36,3
Производња кокса и деривате нафте 3,8 10,7 3,6 10,1
Производња хемикалија и хемијских производа 9,2 18,1 9,3 18,8
Производи од гуме и пластике 3,1 3,0 3,3 3,3
Производи од неметалних минерала 4,1 4,6 3,9 4,4
Производња основних метала 6,9 1,1 7,2 1,1
Производња металних производа, осим машина 2,3 2,8 2,3 2,9
Производња машина и уређаја, осим електричних 5,1 2,1 4,4 2,4
Произв. и дистриб. ел. енергије, воде и гаса 15,9 1,0 16,7 0,9
ОСТАЛО 25,4 14,5 24,9 13,1
Извор: РЗС     

У 2005. години учешће прерађивачке индустрије, као најзначајнијег сектора индустрије АП 
Војводине износи 91,4% у укупној индустријској производњи. Највеће учешће у структури 
прерађивачке индустрије имају две индустријске области: производња прехрамбених производа и 
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Структура прерађивачке  индустрије
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Структура индустријске  производње  у АП Војводини

Вађење руда и камена Прерађивачка индустрија Произ. ел. енергије, воде и гаса

пића 39,7% и производња хемикалија и хемијских производа 20,6%. Учешће ове две области у 2005. 
години износи 60,3% укупне прерађивачке индустрије. 

Највеће учешће у структури прерађивачке индустрије поред ове две индустријске области имају и 
индустријске области: производња кокса и деривата нафте, производи од неметалних минерала, 
производи од гуме и пластике, производња металних производа, осим машина и производња 
текстилних предива и тканина. 

                           Графикон 38. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графикон 39. 

 

 

 

 

 

 

 

У периоду 2001-2005. циљ индустријске политике био је стимулисање процеса структурног 
прилагођавања и реструктурирања индустријских предузећа, у правцу стварања конкурентно извозно 
оријентисане производње, кроз повећање ефикасности пословања предузећа, измену производног 
програма и власничку трансформацију. 

Приватизација предузећа из области индустрије АП Војводине интензивирана је после 2001. године. 
Процес се одвијао кроз припрему предузећа за приватизацију, реорганизацију и статусне промене, као 
и кроз решавање вишкова запослених и дуговања ових предузећа. Програме приватизације и 
реструктурирања индустријских предузећа пратили су програми развоја малих и средњих предузећа, 
уз очекивања да ће иста запослити вишкове радника из великих предузећа. 

У транзиционим земљама у почетној фази транзиције, већи пад од просечног имале су технолошки-
интензивне гране (производња машина и опреме и производња електричних и оптичких уређаја). 
Средином деведесетих долази до преокрета, индустрија водећих транзициских земаља (Мађарска, 
Чешка, Пољска, Словенија и Естонија) доживљава опоравак. Водеће индустрисјке гране постају: 
производња електричних и оптичких уређаја (у свим земљама, осим Бугарске и Летоније), 
производња саобраћајних средстава и производња производа од гуме и пластике. Када је структура 
индустријске производње у земљама у транзицији у питању дошло је до пада учешћа радно-
интензивних грана (прехрамбена индустрија, текстилна индустрија, као и производња дрвета и 
производа од дрвета). Имајући, у виду ту чињеницу АП Војводини, с обзиром на своје специфичности 
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(природни ресурси и повољан географски положај) пружа се велика могућност за брз индустријски 
развој у области прехрамбене индустрије.  

Раст индустријског сектора у земљама централне и источне Европе показује висок степен 
међународне конкурентности, што указује на даљи снажан економски раст у новим земљама 
чланицама ЕУ. 

Индустријска производња АП Војводине у поређењу са земљама у окружењу је недовољно развијена, 
али са великим могућностима и шансама да у наредном краћем временском року достигне високе 
стопе раста.  

      Графикон 40. 

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА: У процес реформи 2001. године индустрија је ушла са 
недостатком сопственог обртног капитала и са технолошком основом којој је био нужан процес 
обнављања. Преласком на тржишну привреду и смањењем субвенција и других облика финансирања 
губитака, многа индустријска предузећа која су имала значајан удео на тржишту, нашла су се у веома 
тешком положају. Индустрији је због својих специфичности требало дуже временско раздобље за 
промене, с обзиром да су промене у индустријским предузећима веома дуготрајне. 

Индустријску производњу у Војводини у периоду 2000-2005. карактерише: технолошко-економско 
заостајање већине капацитета (технологија и опрема стара од 10 до 20 година), нагомилани губици, 
неликвидност и недостатак обртних средстава, неефикасност пословања и високи трошкови 
производње, незадовољавајући ниво квалитета производа, висок увоз (посебно у прерађивачкој 
индустрији), низак ниво маркетинга и управљања производњом, вишкови радне снаге, исчекивања у 
вези са приватизацијом, недостатак страних инвестиција итд. 

МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА: Политика индустријског развоја мора се конципирати на дужи рок, јер она 
највише зависи од институционалног оквира, технолошких промена, дугорочних социјалних 
програма, а мање од краткорочних тржишних прилика. 

Основна улога индустријске политике је стварање услова да индустријска предузећа, својим 
производним процесима и производима, буду усмерена ка понуди високе еластичности тражње на 
светском тржишту (имајући у виду да је индустријски сектор у процесу транзиције највише изложен 
променама у свом окружењу). 

У реформском периоду 2001-2005. постигнути резултати у макроекономској сфери пружају нове 
могућности и шансу за развој индустријске производње. Међутим кључ успеха налази се у 
микросфери (индустријским предузећима), што значи брзо прилагођавање новим тржишним 
условима, усвајање нових технологија и иновација, продуктивност и конкурентност. Развој 
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индустрије Војводине неопходно је заснивати на расту извоза. То подразумева пре свега повећање 
инвестиција које ће морати једним делом доћи и из домаће штедње, јер велико ослањање на стране 
инвестиције носи и додатни ризик. 

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РЕФОРМЕ: Раст производње има за предуслов стабилан привредни, 
финансијски и политички систем, као и обезбеђену правну сигурност капитала и улога. 

У том циљу у претходном петогодишњем периоду донет је сет системских закона, који су усклађени 
са законодавством ЕУ: Закон о регистрацији привредних субјеката, Закон о агенцији за привредне 
ресурсе, Закон о стечајном поступку, Закон о привредним друштвима, Закон о порезу на добит 
предузећа итд. 

Такође, неопходно је и даље стварати повољније услове и једноставније административне процедуре 
за отварање нових (малих и средњих) предузећа, што је претпоставка за успех процеса приватизације, 
реструктурирања и развоја индустријске производње. 

 
SWOT АНАЛИЗА 

Предности Недостаци 

• Природни ресурси (житница, повољна 
сировинска основа за развој превасходно 
прехрамбене индустрије) 

• Повољан географски положај (граничи се 
с Мађарском чланицом ЕУ) 

• Развијена путна и железничка мрежа 
• Најдужи пловни канал у Европи (Дунав-
Тиса-Дунав) 

• Динамика приватизације  
• Расположива радна снага 
• Млади образовани кадрови међу 
незапосленим, 

• Све већи број страних инвеститора 
• Развијена МСП и предузетничка 
активност 

• Недовољна конкурентност 
индустријских производа 

• Релативно застарела технологија и 
опрема, 

• недостатак обртних средстава и 
неликвидност 

• Недовољан прилив СДИ (посебно 
Greenfield) 

• Вишкови запослених 
• Недовољан број стратешких 
инвеститора са дугорочном визијом и 
мотивацијом за повећање 
конкурентности и продуктивности 

• Незавршен процес реструктурирања и 
приватизације NIS-a 

• Недовољна иновативност 
• Маркетинг 

Шансе Опасности 

• Привредни развој и реформски процеси 
• Повећање искоришћености постојећих 
капацитета и изградња нових 

• Убрзавање и осавремењавање техничко-
технолошког развоја 

• Развој индустријских и технолошких 
паркова и кластера 

• Отварање према међународном окружењу 
• Долазак новог свежег капитала 

(Greenfiеld) 
• Отклањање административних и других 
препрека за нове инвестиције 

• Развој финансијског тржишта 
• Рационалнија употреба домаћих ресурса  
• Усавршавање запослених 
• Даљи развој МСП. 

• Успоравање реформског процеса и 
приватизације 

• Политичка нестабилност 
• Стварање монопола 
• Одлив образовног кадра у иностранство 
и сектор услуга 

• Недовољна сарадња привреде и научно-
истраживачких институција 
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2. Агрокомплекс 

ОСНОВНИ НАЛАЗ: Војводина располаже повољним природним условима (земљиште, клима, 
водни ресурси) за пољопривредну производњу и има развијену прехрамбену индустрију, која је 
у великом степену завршила процес приватизације. Преко ¾ површина Војводине чини 
обрадиво земљиште. Расположиви потенцијали нису у довољној мери искоришћени 
(екстензивна структура биљне производње у којој доминирају жита и индустријско биље, 
слабо коришћење водних ресурса за наводњавање, а тиме и земљишних површина, уз 
нестабилну биљну производњу и малу заступљеност сточарства). Висок је степен сировинске 
реализације примарне пољопривредне производње, а тиме и низак степен коришћења 
сопствених прерађивачких капацитета. Мали поседи доминантних сељачких газдинстава и 
њихова неорганизованост негативно утичу на ефикасност и конкурентност пољопривреде. 
Развој треба да буде усмерен на стварање услова за боље коришћење природних ресурса (пре 
свега наводњавања), што би подстакло интензивирање структуре производње (даље 
повећање учешћа индустријског биља, поврћа и крмног биља), интензивирање појединих 
линија производње и боље коришћење земљишта, развој сточарства и виши ниво 
финализације у сопственим прерађивачким капацитетима. Стварање услова за интеграцију 
сељачких газдинстава и развој МСП у агрокомплексу повећало би ефикасност и 
конкурентност агрокомлекса Војводине. 

АНАЛИЗА СТАЊА: Пољопривреду Војводине карактерише постојање два огранизациона типа 
пољопривредних произвођача: сељачка газдинства и пољопривредна предузећа. Сељачка газдинства 
заузимају око 2/3 земљишних капацитета, око ¾ капацитета у говедарству, 2/3 капацитета у 
свињарству и око 90% капацитета у живинарству. Просечна величина поседа је мала (нешто преко 3 
хектара), са већим бројем парцела (просечно 5). Сељачка газдинства немају развијену прераду и у 
великом степену су неорганизована. У Војводини је 2000. године било 184 пољопривредних 
предузећа. Она имају знатно веће површине и делимично развијене капацитете за складиштење и 
примарну прераду пољопривредних производа.  Прехрамбена индустрија Војводине је веома 
развијена у готово свим областима (прерада жита, сточна храна, шећеране, уљаре, кланице, млекаре), 
али са релативно малим степеном коришћења капацитета и застарелом технологијом производње.  

За разлику од 90-тих година прошлог века, када је основни проблем пољопривреде био нестабилност 
ценовних елемената, недостатак сировина, недостатак и неповољни услови за финансирање текуће 
производње (а поготово развоја), почетком XXI века ови услови су знатно побољшани. Успостављена 
је ценовна стабилност, побољшали су се услови финансирања функционисања и развоја, смањена су 
тржишна ограничења. Код сељачких газдинстава остао је проблем ситних поседа и 
неорганизованости, што неповољно утиче на њихову економску ефикасност. Код пољопривредних 
предузећа, процес приватизације (који је у току) негативно је утицао на њихов развој, док су у фази 
«чекања» нових власника. Проблем приватизације пољопривредних предузећа чини државно 
земљиште које су годинама користила друштвена предузећа, а које није предмет приватизације. 
Држава је своје земљиште издвојила из капитала предузећа, са намером да га издаје у закуп. Ово 
решење није добро, јер се на тај начин разбија земљишни комплекс и деградира постојећа логистика 
пољопривредних предузећа (системи за наводњавање, средства механизације). Ефикаснији начин (за 
произвођаче и пољопривреду у целини, а дугорочно и за државу) био би да је држава са вредношћу 
земљишта ушла у капитал пољопривредних предузећа. На тај начин би се сачувала компактност 
земљишног фонда и логистика предузећа, а у процесу денационализације акцесори би постали 
власници предузећа. Процес приватизације је углавном успешно окончан у прехрамбеној индустрији. 
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Биљна производња 

Биљна производња у Војводини обавља се на око 1,64 милиона хектара обрадивих површина. Од тога 
преко 90% чине оранице, док су воћњаци и виногради мање заступљени у микрореонима Фрушке 
Горе, Вршачких планина и Суботичке пешчаре. 

У структури ораница око 65% чине жита (кукуруз и пшеница), индустријско биље око 25%, поврће 
око 5% и крмно биље 5%. Преко 90% укупних површина под индустријским биљем у Србији 
лоцирано је у Војводини (табела 35 АNЕX), где су лоцирани и капацитети за прераду индустријског 
биља (шећеране, уљаре, сојара). У односу на друге делове Србије, у Војводини су мање заступљени 
поврће и крмно биље.  
У посматраном периоду (2000- 2005) приноси свих посматраних усева бележе стопе раста, што је 
последица ниских приноса у почетној (2000.) години, због суше (табела 36 АNЕX). 

Кукуруз је најзаступљенија биљна врста у Војводини. Гаји се на око 630.000 ха, и у посматраном 
периоду (2000-2005) остварен је просечан принос од око 4,9 т/ха, односно годишња производња од 
око 3,1 милион тона. Велике годишње варијације приноса (од 2,9 т/ха, 2000. до 6,5 т/ха, 2005.) и 
укупне производње (од 1,8 мил. т, 2000. до 4,2 мил. т, 2005.) последица су екстензивне производње без 
наводњавања. Површине под кукурузом смањене су у односу на период 80-тих и 90-тих година, али је 
принос незнатно повећан у односу на 90-те (4,6 т/ха) и значајно нижи у односу на 80-те године 
прошлог века (5,7 т/ха), тако да је укупна производња на нивоу просека из 90-тих година.     

Производња хлебног жита – пшенице обавља се на просечно 330.000 ха, уз просечан принос од око 
3,7 т/ха и годишњу производњу од око 1,2 милиона тона. Варијације у производњи пшенице су више 
изражене у засејаним површинама, него у приносу и укупној производњи. Површине под пшеницом 
такође су нешто мање у односу на претходне десетогодишње периоде, као и принос, који је за преко 
20% нижи од просека из 80-тих година прошлог века, тако да је и просечна годишња производња 
нижа за око 500.000 тона у односу на 80-те, односно 200.000 тона у односу на 90-те године прошлог 
века.  

Шећерна репа се просечно гајила на око 52.000 хектара, просечан принос износио је око 38,5 т/ха, а 
годишња производња око 2 милиона тона. И у производњи шећерне репе значајне су варијације у 
приносу у сушним годинама (2000. и 2003.). У последње три године, значајно су се повећале 
површине, а у последње две године и приноси, а тиме и укупна производња овог усева. Површине под 
шећерном репом су знатно мање у односу на 80-те године (88.000 ха) и незнатно мање у односу на 90-
те (58.000 ха). Принос шећерне репе већи је од просека 90-тих (за 3,4 т/ха), али нижи од просека 80-
тих (за 4 т/ха), тако да је укупна производња на нивоу просека 90-тих, али знатно нижа у односу на 
80-те (3,8 милиона тона).  

Сунцокрет се у Војводини просечно гајио на око 160.000 хектара, уз просечан принос од око 1,9 т/ха 
и годишњу производњу од око 300.000 тона. И у производњи сунцокрета у последње три године 
дошло је до значајног повећања површина и укупне производње. Површине под сунцокретом значајно 
су повећане у односу на 80-те године и нешто су веће и у односу на 90-те године. Принос сунцокрета 
је стабилан, тако да је просечна годишња производња значајно повећана.  

Соја се просечно гајила на око 110.000 ха, уз просечан принос од око 2,2 т/ха и годишњу производњу од 
око 240.000 тона. Након сушних година и значајно мањих приноса, смањује се површине под сојом, па 
је и код овог усева изражена варијабилност површина, приноса и укупне производње, као последица 
екстензивног – «сувог ратарења» (без наводњавања). Соја је усев који бележи највеће повећање 
површина (за преко 40.000 ха) у односу на претходне периоде. Такође, и принос соје повећан је за 10% , 
па је укупна производња соје више него удвостручена у односу на претходне периоде.  
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Сточарство 

Посматрани период (2000-2005), по питању кретања показатеља у говедарству, може се оценити као 
стабилан, о чему говоре мале вредности коефицијената варијације. (табела 37 АNЕX). Посебно треба 
апострофирати позитивне промене основног стада (крава и стеоних јуница), које су још израженије у 
односу на претходни период (1995-99). Такође, просечан годишњи број крава и стеоних јуница био је 
већи за преко 1.000 грла (1%) у односу на претходни петогодишњи период. У односу на последњу 
деценију прошлог века  просечан годишњи број крава и стеоних јуница у првим годинама XXI века 
већи је за 2.016 грла (1,94%). У посматраном периоду, благо се повећава просечна производња млека, 
а благо смањује просечан прираст говеда. Ови подаци су индикатор благог фаворизовања производње 
млека у односу на тов јунади. Ипак, раст броја крава и стеоних јуница није адекватно ефектуиран 
повећаном просечном  и укупном производњом млека. Укупна годишња производња млека у 
Војводини у посматраном периоду, мања је од исте у претходном периоду за око 1,6 милиона литара 
(0,54%). Ово смањење последица је смањења интензивности у производњи млека, мереној приносом 
млека по крави. Просечна годишња производња млека по крави мања је за 79 литара, или 2,37% у 
односу на претходно петогодиште. Реално је очекивати да ће повећани број крава и стеоних јуница, у 
производном смислу бити ефектуиран у наредном периоду.      

Промене у производним показатељима у свињарству нису повољне као у говедарству (табела 38 
АNЕX). Основно стадо свиња смањује се по стопи од готово два процента годишње и наставља 
негативне промене из претходног петогодишњег периода. Просечан годишњи број крмача и 
супрасних назимица смањен је за преко 20.000 грла (9,96%). Негативне тенденције у кретању броја 
свиња нешто су успореније у посматраном периоду у односу на претходни, што је последица 
повећане интензивности производње, која се манифестује у повећаном прирасту по крмачи. Годишњи 
прираст по крмачи већи је за 93 килограма (2,15%) у односу на претходни период. У поређењу са 
десетогодишњим просеком крајем XX века, просечан број крмача и супрасних назимица у Војводини, 
почетком XXI века мањи је за 32.800 грла, односно чак за 15,22%. Сем неорганизованости свињарске 
производње од стране произвођача и неуређености производно – тржишног амбијента од стране 
државе, један од узрока негативних кретања производних показатеља у свињарству лежи у чињеници 
да је у свињарсту изражен тзв. «циклус свиња», и да је он своју екстремну (негативну) вредност 
достигао у 2004. години, у којој је број крмача и супрасних назимица смањен за чак 19.000 грла, или 
10% у односу на претходну, 2003. годину. Ово, «драстично» смањење основног стада у свињарству 
директна је последица наповољних ценовних елемената (изузетно високе цене кукуруза и  изузетно 
ниске цене товних свиња) у претходној, 2003. години. У 2004. години економски положај свињарства 
је далеко повољнији, тако да је ова производња опет економски интересантна (до следећег екстрема 
«циклуса свиња», уколико се произвођачи не организују, а држава не уреди тржишне односе 
интервенцијама из робних резерви, увоза, стимулацијом извоза и другим економским мерама уређења 
пољопривредне производње и тржишта). 

Овчарска производња у Војводини нема толики економски значај за пољопривреду Војводине, као 
што то имају свињарство и говедарство (табела 39 АNЕX). Интензивна производња у овчарству већ 
дуги низ година бележи негативне стопе раста. Број приплодних оваца у Војводини бележи негативне 
стопе промена у целокупном периоду 1951-2000 и у свим декадама овог периода (сем 1981-90). У 
посматраном периоду ове тенденције, не само да су заустављене, већ су значајно промениле смер. 
Високе стопе промене броја приплодних и укупних оваца последица су значајног повећања у 2003. 
години. У овој години број приплодних оваца повећан је за преко 27.000 хиљада грла, или 26,4% (са 
103.920 у 2002. на 131.316 у 2003. години), а укупан број оваца повећан је за скоро 40.000 грла, 
односно 25,0% (са 158.311 у 2002. на 197.910 у 2003. години).  И поред изузетно повољних кретања у 
овчарству који није могао настати из сопствене репродукције већ набавком ван Војводине, просечан 
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годишњи број приплодних оваца у посматраном периоду мањи је за скоро 32,5 хиљаде грла, а укупан 
годишњи број оваца за 52.000 грла у односу на претходни петогодишњи период. И поред великих 
тржишних могућности, интензивна овчарска производња у Војводини ограничена је репродуктивним 
способностима врсте, слабим квалитетом и ценом вуне и малим коришћењем овчијег млека у преради. 

Ни живинарска производња у Војводини почетком  XXI века не показује позитивна кретања. Сем 
укупне и просечне производње јаја, сви остали производни показатељи имају негативне стопе 
промене (табела 40 АNЕX). Број кока носиља наставља негативна кретања из претходног периода. 
Просечан годишњи број кока носиља мањи је за преко 740.000 (16%), а укупан број живине за 1,56 
милиона (19,7%) у односу на претходни период. Укупан годишњи прираст живине, који је у 
претходном периоду имао позитивну стопу раста (2,23%), у посматраном периоду има негативну 
стопу (-5,87%). Једино укупна годишња производња јаја има позитивну стопу промене, што је 
последица повећања просечне производње јаја, мада је и она нижа у односу на претходни период за 
72,5 милиона комада јаја. У односу на десетогодишњи просек крајем прошлог века (1991-2000), у 
посматраном периоду просечан годишњи број кока носиља мањи је за преко 530.000, или 12%, а 
просечна годишња производња јаја мања је за 41,8 милиона комада, односно 8,4%. 

На основу резултата квантитативне анализе производних показатеља у сточарству у Војводини у 
периоду 2000-2005. године, могу се извући генерални закључци да негативне тенденције из 
претходног периода нису заустављене, мада су нешто ублажене. Негативне стопе промене присутне 
су у капацитетима свињарске и живинарске производње, док капацитети у говедарству и овчарству 
бележе позитивне промене. Просечни годишњи број грла стоке основног стада у односу на претходни 
петогодишњи период мањи је у свињарству, овчарству и живинарству, а једино је повећан у 
говедарству. Интензивност сточарске производње, мерена просечним приносима, показује позитивне 
тенденције у производњи крављег млека, свињарској производњи и производњи јаја, док су негативне 
стопе промена забележене у производњи меса у говедарству, овчарству и живинарству. Просечни 
приноси у посматраном периоду, у односу на претходни петогодишњи период (1995-99) повећани су у 
производњи меса у говедарству и свињарству, и у производњи јаја, а смањени у производњи крављег 
млека и овчарству. 

Укупна просечна годишња производња у посматраном периоду у односу на претходни период 
повећана је само у прирасту говеда (2,78%) и прирасту свиња (4,79%), док је код свих других линија 
производњи она смањена, и то: код крављег млека за 0,54%, прираста оваца 32,82%, прираста живине 
23,72% и у производњи јаја за 13,72%. 

На основу добијених квантитативних резултата анализе производних показатеља сточарске 
производње, могу се извући закључци да још увек нису створени позитивни и стабилни услови за 
развој сточарства у Војводини. Донекле позитивни ефекти у говедарству, у производњи млека и 
повећању основног стада, условљени су коректним односима приватних млекара према 
произвођачима млека и премирањем ове производње од стране државе. У осталим гранама сточарства 
тога нема, нити су произвођачи добро организовани, тако да ни не изненађују неповољни и 
нестабилни производни резултати.  
Релативно повољни кредитни услови за развој сточарства неће ни у будућности дати позитивне 
производне ефекте, уколико држава другим, економским инструментима не утиче на регулацију и 
заштиту тржишта од нелојалне конкуренције из иностранства, и ако и даље остану неуређени односи 
између примарних произвођача и прерађивача, за шта је неопходно интересно удруживање примарних 
произвођача.  
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Прехрамбена индустрија  

Војводина располаже значајним капацитетима за прераду пољопривредних производа, који, у неким 
сегментима и превазилазе њене сировинске могућности. Већи део прехрамбене индустрије 
приватизован је у посматраном периоду и успешно послује, мада не ради максималним капацитетом. 
Друштвени производ пољопривреде већи је од друштвеног производа прехрамбене индустрије, што 
говори да се значајни део пољопривредних производа троши или извози у сировом стању, а не 
прерађује у сопственим капацитетима (табела 41 АNЕX).  

Ућешће Војводне у друштвеном производу прехрамбене индустрије Србије (47,3%) је веће од њеног 
учешћа у друштвеном производу пољопривреде Србије (39,6 %) и поред чињенице да је структура 
пољопривредне производње у другим деловима Србије интензивнија (већа заступљеност повртарства, 
воћарства и сточарства). Разлог томе је, што су у Војводини концентрисани капацитети за прераду 
житарица и индустријског биља  

У оним делатностима прехрамбене индустрије, који улажу у своју сировинску основу (млекаре, 
шећеране, уљаре, сојара), последњих година приметан је раст пољопривредне производње, али и 
степен коришћења капацитета прераде. Прехрамбена индустрија војводине треба да унапреди своју 
технологију прераде, примени ИСО стандардизацију и унапреди квалитет производње и производа, 
као и да више инвестира и утиче као интегратор у своју сировинску основу у Војводини. На тај начин, 
повећаће степен коришћења својих капацитета, побољшати квалтет производа, омогућити несментани 
извоз у земље ЕУ и значајно повећати своју ефикасност и конкурентност на светском тржишту. Развој 
прехрамбене индустрије позитивно ће утицати и на развој примарне пољопривредне производње у 
Војводини, као њене сировинске основе.   

Значајан извоз из Војводине чине житарице (пшеница и кукуруз), поврће (бостан, купус), сточна 
храна и шећер (табела 42 АNЕX) .   

Компаративна анализа са окружењем 

Компаративна анализа агрокомплекса Војводине у односу на њено окружење (табела 43 АNЕX). У 
односу на Србију у целини, остале земље у окружењу и репрезентативне земље ЕУ, Војводина има 
значајно веће учешће обрадивих површина (76,3%). У односу на Србију, Војводина значајно учествује 
у производњи индустријског биља (шећерна репа, сунцокрет и  соја преко 90%) и пшенице (преко 
55%), док заостаје у производњи поврћа, воћа и у сточарству. У односу на суседне земље, Војводина 
је значајан произвођач житарица и индустријског биља. Годишња производња пшенице у Војводини 
већа је за 30% од производње у Хрватској, односно чини скоро ¼ производње у Румунији, или готово 
1/3 производње у Мађарској. Приноси пшенице већи су од просека Србије, Румуније и Италије, нешто 
нижи од Хрватске и Мађарске и знатно нижи од Велике Британије, Немачке и Француске, где су 
приноси, због спорије, али дуже вегетације двоструко виши. 

Производња шећерне репе у Војводини двоструко је већа у односу на Хрватску и Румунију и чини 2/3 
производње Мађарске. 

У сточарској производњи Војводина значајно заостаје, како у учешћу у Србији, тако и у односу на 
суседне земље. Учешће Војводине, у производњи млека (17%), говеда (15%) и свиња (34%) у Србији, 
далеко је испод њених реалних могућности. По нивоу свињарске производње Војводина је на нивоу 
Хрватске, односно на нивоу ¼ производње у Румунији, односно Мађарској. Слабија заступљеност 
сточарства у Војводини основни је узрок њене ниже интензивности пољопривредне производње у 
односу на своје окружење и земље ЕУ. 
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Основна проблеми и ограничења: Основни проблеми и ограничења развоја агрокомплекса су: 

- Неуређеност земљишног комплекса. (Око 50% пољопривредних површина Војводине потребно је 
комасирати. Концентрисане, велике и инфраструктурно уређене парцеле у пољопривреди основа 
су за ефикасну и конкурентну производњу)  

- Ситне парцеле сељачких газдинстава. (Ситне и неуређене парцеле на сељачким газдинствима 
онемогућавају примену савремене технике и технологије производње, семенску производњу и 
примену рационалног наводњавања)  

- Неадекватно уређен статус државног земљишта. (Даље разбијање земљишних комплекса 
пољопривредних предузећа још више би негативно утицало на ефикасност и конкурентност 
пољопривреде Војводине)  

- Недовољно коришћење и лоши економски услови за коришћење водног потенцијала за 
наводњавање. (И поред изузетних расположивих водних ресурса и изграђене примарне каналске 
мреже, као и учесталих сушних година, наводњавање у Војводинини се примењује у 
занемарљивом проценту. Узрок томе, сем недостатка средстава за инвестирање у системе за 
наводњавање, лежи и у неадекватној – екстензивној структури производње, слабој заступљености 
сточарства, лошем квалитету воде и скупој експлоатацији система за наводњавање. Примена 
наводњавања обезбеђује повећање и стабилност приноса, већи степен коришћења земљишта за 
другу, па и трећу сетву у години, и промену структуре производње у корист интензивнијих 
линија производње (поврће, крмно биље), али и захтева већа улагања у друге факторе производње 
(ђубриво, стајњак, рад) и развијеност сточарства)  

- Лоша организованост сељачких газдинстава. (Задругарство у изворном смислу није развијено у 
Србији, па ни у Војводини. Закон о задругарству требало би да створи економске и фискалне 
услове за развој задругарства, чиме би се значајно повећала економска ефикасност и побољшала 
конкурентска позиција сељачких газдинстава) 

- Недовољна подршка развоју пољопривреде од стране државе. (Подршка државе развоју 
пољопривреде далеко је већа него у периоду 90-тих година прошлог века, али је и даље 
недовољна. Потребно је издвојити више средстава за повољније кредитирање развоја 
пољопривреде и увођење ИСО стандарда, субвенционирати наводњавање, премирати извоз, и 
другим мерама стимулисати развој, за државу стратешких производа (нарочито сточарства))    

- Проблем старачких домаћинстава и девастације села. (Овај проблем присутан је у свим 
пољопривредама. Проблем развоја пољопривреде у дугорочном смислу је и проблем 
репродукције пољопривредних произвођача). 

Могућности развоја: Могући правци развоја агрокомплекса Војводине су: 
- Уређење земљишних површина. (Комасацијом пољопривредног земљишта створили би се 

елементарни услови за снижавање трошкова производње и повећање њене економске 
ефикасности), 

- Повећање површина у наводњавању (стварање повољнијих економских услова за наводњавање ће 
омогућити већу и стабилнију производњу, боље коришћење земљишта и развој сточарства и 
повртарства), 

- Развој пољопривредне саветодавне службе. (Пољопривредна саветодавна служба је институција 
која се бави имплементацијом аграрне политике у праксу. Она представља непосредну везу 
државе и пољопривредних произвођача. Основни циљ јој је усклађивање циљева сељака и циљева 
државе. Инвестиција у развој саветодавства ефектуираће се кроз производни и економски развој 
пољопривреде), 

- Интензивирање биљне производње променом структуре производње (смањењем учешћа жита, а 
повећањем учешћа индустријског биља, поврћа и крмног биља) и већим улагањем у поједине 
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линије производње (поштовање пуне, а не редуковане технологије производње) омогућиће 
постизање бољих производних и економских ефеката. Основни услов за то је тржишно 
успостављање повољних паритета цена између пољопривредних производа и инпута у 
пољопривреду. У том смислу држава својим интервентним мерама (из робних резерви, увозом 
или извозом инпута или производа може значајно да утиче на наведене паритете), 

- Могућности бољег коришћења земљишта кроз пострну и накнадну сетву (применом 
наводњавања обезбеђују се услови за боље коришћење земљишта у више сетви и жетви годишње. 
Тиме се повећава обрт капитала у пољопривреди, повећава интензивност пољопривредне 
производње, ефикасније користе и расположиви фактори за производњу (средства механизације, 
радна снага), смањују трошкови производње по јединици производа и повећава економска 
ефективност и ефикасност) 

- Интензивирање сточарске производње. (Повећање броја и интензивирање улагања у говедарство, 
свињарство и живинарство доприносе интензивирању укупне пољопривредне производње. Ово 
повећање могуће је поспешити интервентним мерама државе и производним повезивањем 
прерађивача и произвођача стоке, као што је то урађено у говедарству, у производњи млека), 

- Већи степен финализације производње у сопственим прерађивачким капацитетима 
(Интензивирање пољопривредне производње право ефектуирање треба да постигне прерадом у 
Војвођанским капацитетима за прераду. На тај начин ће се кроз повећани обим коришћења 
капацитета прераде повећати ефикасност (кроз ниже трошкове по јединици производа), а кроз 
повећање укупног обима производње и ефективност), 

- Унапређење технологије прераде пољопривредних производа. (С обзиром да је током прошлог 
периода веома мало улагано у развој технологија у прехрамбеној индустрији, неопходно је да се 
она у што краћем периоду осавремени. С обзиром да су прерађивачи углавном приватизовани, 
вероватно да ће њихово инвестиционо размишљање, сем у развој сировинске основе, бити и у 
правцу развоја технологије), 

- Развој агро-еко туризма (сем за производњу хране, Војводина има изврсне услове за развој агро-
еко туризма (сеоски туризам салашарског типа, бањски туризам, риболовни и ловни туризам, 
свежа-здрава храна, итд), 

- Развој МСП у области занатске прераде пољопривредних производа (већа сељачка газдинства 
требала би кроз развој предузетништа да повећају степен финализације сопствених производа 
(винарије, зимница, сушени производи, угоститељство), 

- Интеграција производње, прераде и пласмана кроз задругарство, ситним произвођачима 
обезбеђује повећање ефиксности у домену производње, прераде и наступа на тржишту. 

- Успостављање ИСО стандардизације и побољшање квалитета производа. (унапређење  квалитета 
и сертификација ИСО стандарда је неминовност у развоју агропривреде, не само због могућности 
пласмана и извоза, већ и због унапређења сопственог пословања), 

- Већа производња уљане репице и инвестирање у рафинерије за производњу биодизела. (значајан 
сегмент у будућем развоју агрокомплекса биће и производња обновљиве енергије), 

- Унапређење производње лековитог и ароматичног биља (за развој овог сегмента постоје 
природни услови и капацитети за прераду и тржиште. Потребан је јачи маркетиншки наступ),  

- Развој еколошке производње (и за ову производњу постоје објективни услови. Потребна је 
значајнија подршка државе). 
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SWOT анализа 

ПРЕДНОСТ НЕДОСТАЦИ 
- Добри природни услови за производњу 

(земљиште, клима, водни ресурси) 
- Традиција производње 
- Квалификована радна снага 
- Развијеност прехрамбене индустрије 
- Развијен научно-истраживачки рад и 

институције 

- Неуређени земљишни ресурси  
- Ситни поседи сељачких газдинстава 
- Слаба организованост произвођача 
- Неповољни економски услови за 

коришћење водних ресурса 
- Неодговарајуће решење коришћења 

државног земљишта 
- Екстензивна производња (по структури и 

приносима) 
ШАНСЕ ОПАСНОСТИ 
- Повећање интензивности кроз 

преструктуирање производње и повећање 
приноса 

- Повећање сточарске производње 
- Повећање ефикасности и конкурентности 

кроз: боље коришћење водних и 
земљишних ресурса, интегрисање 
производње, прераде и промета путем 
задругарства, и производним повезивањем 
примарне производње и промета 

- Већи степен финализације производње у 
постојећим капацитетима 
 

- Лимитираност извоза, због сертификације 
производа и квалитета 

- Недовољна помоћ државе развоју 
пољопривреде (премије, извозне 
стимулације, повољни кредити) 

- Непостојање или неадекватност законске 
регулативе (задругарство, 
денационализација, наслеђивање, 
коришћење земљишта, статус државног 
земљишта) 

- Спор обрт капитала у пољопривреди 
- Недовољан утицај институција на развој 

(пољопривредно саветодавство, образовање 
у домену фарм менаџмента) 

 
3. Туризам 

ОСНОВНИ НАЛАЗ: У другу фазу транзиционог циклуса АП Војводина је, што се тиче 
сеткора туризма, ушла са истим перформансама које су овај сектор карактерисале и у 
претходној деценији: (а) релативно мали обим и структура гостију; (б) недовољна 
искоришћеност капацитета; (в) незиграђена туристичка марка; и (г) недостатак стручних 
кадрова. Развојни приоритет туризма Покрајине треба да  буде усмерен на повећање обима 
туристичког промета и то кроз већу понуду квантитативних (већем коришћењу постојећих и 
изградњом нових, савремених и разноврсних смештајних капацитета) и квалитативних 
варијабли (даљи развој различитих видова туризма кроз селективнију афирмацију природних, 
антропогених и културних садржаја).  

АНАЛИЗА СТАЊА 
Кључне поруке кретања туристичког промета АП Војводине: 
• константно ниско учешће Покрајине у укупном туристичком промету Републике (око 12%); 
• пад посете домаћих туриста и позитивна кретања посете страних туриста; 
• туристички токови зависе од посете домаћих туриста; 
• број ноћења туриста износи 60% реализованог ноћења у 1990. години; 
• недовољна инвестициона активност; 
• монолитна структура смештајних капацитета и ниско коришћење хотелских капацитета; 
• недовољно просечно задржавање туриста и из тога изведена ниска ванпансионска потрошња; 
• конкурентне цене смештаја; 
• недостатак интернационалних ланаца; 
• непотпуне и недовољне информације. 
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Пракса бројних земаља је показала да свака земља има туристичке регије са израженим туристичким 
вредностима и атрактивностима. Такве регије су посебно издвојене и представљају носиоце развоја 
туризма у државама.  

У скоро свим бившим социјалистичким економијама Европе, туризам је играо кључну улогу у току 
транзиције. Такав је случај био и у Мађарској, где је допринос туризма укупном БДП забележио више 
него значајан раст током прошле декаде, учествујући са 10% у 2002. години. Туризам је допринео 
изградњи конкурентне и отворене економије, уравнотежењу платног биланса, отварању нових радних 
места која су апсорбовала вишкове запослених током структурних промена у индустрији. Посебно 
треба истаћи да је туризам, у скоро свим транзиционим земаљама, био једна од најатрактивнијих 
области за директна страна улагања. 

Мултипликовани ефекат туризма, када је у питању његова водећа улога у националним и 
регионалним економијама, огледа се томе да укупна туристичка потрошња има снажни међусекторски 
директни и индиректни утицај на производњу, додату вредност и запошљавање у другим секторима. 
Потрошња страних туриста има већи утицај на макроекономска кретања.  

С друге стране, у ближем окружењу (бивше југословенске републике) туризам је имао негативан 
развој, са релативно већим падом у односу на општи ниво негативног економског раста а тиме и 
мањег удела у БДП. 

На територији целе Србије, као и у АП Војводини, постоје предели где туризам већ јесте или може да 
буде једна од доминантних покретача развоја са разним видовима туризма (бањски, планински, 
сеоски, ловни, туризам великих градова, туризам на водама, верски, еколошки и сл.). Имајући у виду 
специфичност природних и антропогених вредности, географски положај, историјско и културно 
наслеђе, као и економске карактеристике подручја, у Војводини су се временом издвојили и развили 
(у већој или мањој мери успешности) скоро сви видови туризма (осим планинског).  

Генерално, услед непостојања једне дефинисане економске политике према развоју туризма Србије, а 
тиме и АП Војводине, за последицу имамо да се туризам развијао под различитим економским 
условима и различитим интензитетом. Изграђивани су нови капацитети смештаја, под различитим 
економским, кредитним условима, различитих категорија, који често нису одговарали ни локацијама 
на којима су изграђени, нити су били прилагођени стварним потребама потражње на туристичком 
тржишту. То се неповољно одразило на њихову искоришћеност. Такође, новосаграђени објекти нису 
располагали одговарајућим стручним кадром.  

Туристички инфраструктурни ''хардвер'' (путеви, комуналије, број предузећа, број капацитета, 
приступачност, локација и сл.) и ''софтвер'' (управљачке вештине, развијен маркетинг, примена ICT 
технологије, асортиман услуга и сл.) временом су добијали различите пондере. Тако данас, 
дестинација и локација туристичког објекта мање су важни (или пресудни) фактори за развој туризма, 
за разлику од лепезе асортимана услуга и садржаја који се могу добити (конзумирати) у објекту или 
окружењу. Пракса је показала да је, за остваривање прихода од туризма, географска близина подручја 
(земаља) са високим БДП по глави становника, одлучујућа предност. Управо ово може бити фактор 
бржег стратешког развоја туризма Војводине.  

И поред природних предности и створених материјалних капацитета, резултати туристичких кретања 
у АП Војводина су већ дуже време на ниском нивоу. Треба напоменути да река Дунав, која кроз 
Србију пролази дужином од 588 км и која у 17 војвођанских општина представља природну границу, 
остала је неискоришћена и ''неразвијена'' у туристичке сврхе. 
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Временска серија индикатора броја туриста, њихова структура и просечно задржавање, уз основне 
економске индикаторе туристичке привреде, указују на скромне, па чак и маргиналне, доприносе овог 
сектора укупном привредном току у северној српској покајини. 

У периоду 2000-2004. година Војводину је укупно посетило нешто више од 1,3 милиона туриста. 
Међутим, структура и динамика туристичких токова нису обезбедили значајније економске ефекте 
туристичких предузећа. 

        Графикон 41. 
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         Извор: РЗС, Општине у Србији 

Ланчани индекс кретања броја туриста у овом периоду указује да се константно смањује укупан број 
туриста (индекс 2004. на 2000. годину је мањи за 15%), што је, пре свега, последица пада броја 
домаћих туриста и њиховог све краћег задржавања (2004. години индекс броја ноћења домаћих 
туриста износио је 76,9% броја ноћења оствареног у 2000.). С друге стране, од 2000. године 
константно се повећава број страних туриста (укупан број и број ноћења).  

Графикон 42. 
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                    Извор: РЗС, Општине у Србији 

Туристички токови после 2000. године у Покрајини су опадали по просечној стопи од 4% годишње. 
Иако страни туристи бележе позитивна кретања на скали броја туриста, њихово ноћење и просечно 
задржавање у Покрајини у посматраном периоду не може да компензира опадање посете домаћих 
туриста, који су доминантни тржишни сегмент у укупном туристичком промету (просечно учествују 
са 83% у укупној структури гостију). Домаћи туриста се задржава нешто дуже (3 дана) него ино-
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Укупни годишњи приход по туристи и просечна цена ноћења
у хотелима Србије и регија, 2004.
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туриста (2 дана), што указује да су туристички токови везани за одржавање културних и пословно-
конгресних манифестација. 

АП Војводина располаже са 7.639 кревета18, што је 8,7% укупних смештајних капацитета Србије. Од 
тога, у Војводини хотели располажу са 67%, а остали смештајни објекти са 33% лежајева, што је 
нешто мало измењена структура у односу на Србију (41% према 59% респективно). Дугогодишња 
недовољна улагања у реконструкцију, модернизацију и проширење пратећих садржаја, утицало је да 
Војводина просечно годишње попуњава 32% лежајева у хотелима, чиме се сврстала у водећу 
туристичку регију Србије. Наиме, у Републици просечна заузетост лежајева износи 28%, у Београду 
31%, док је у осталим деловима Србије овај проценат знатно неповољнији. Илустрације ради, 
инвестиције у хотелске објекте Војводине у 2005. години износиле су мање од 1/3 просечних улагања 
у Србији, односно, свега 16% инвестиција који је Град Београд издвојио за ову намену.  

        Графикон 43. 
 

               
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Извор: Стратегија развоја туризма РС, 2005. 

Цене смештаја у хотелима АП Војводине конкурентније су у односу на просек Србије или Београд, 
али финансијски ефекат није довољно афирмативан за даља улагања. Запажа се тренд смањења цена 
угоститељских услуга и цена пансиона у хотелима, али имајући у виду недовољо задржавање гостију, 
као и скромне резултате туристичке привреде у основним агрегатима привреде Покрајине, закључак 
је да ценовна конкурентност није довољан маркетиншки инструмент војвођанског туризма.  

Табела 38: Индекси основних туристичких индикатора АП Војводине 
                                                                                                                        предходна година =100 

Индикатори 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 
Број туриста 136,8 101,1 99,5 86,8 97,3 
Туристи – ноћења 137,0 92,5 96,9 94,8 100,.0 
Цене угоститељских услуга - 180,8 123,4 103,9 105,8 
Цене пансиона у хотелима 217,7 191,1 129,1 109,4 111,9 

      Извор: РЗС, Општине у Србији, Саопштење ЦН51 

Табела 39: Удео туристичке индустрије у основним агрегатима привреде АП Војводина 
Индикатори  2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 
Народни 
доходак 1.5 1.3 1.6 1.4 1.3 
Запосленост  1.0 1.2 1.1 1.1 1.0 
Остварене 
инвестиције 3.0* 4.3* 4.0* 0.2 0.1 

        Извор: РЗС, Општине у Србији                                                           *Делатност трговина и угоститељство  

                                                 
18 Према подацима РЗС за 2002. годину; 
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У протеклој деценији туризам као привредна грана, делио је судбину укупне друштвено-економске 
стагнације и рецесије. Тако је период константног раста и развоја туристичке активности до 1990. 
године, замењен периодом драстичног смањења свих показатеља пословања туристичке привреде што 
се пре свега одразило на смањено учешће дохотка туризма у укупном дохотку Покрајине. Међутим, 
треба напоменути да туризам индиректно допириноси формирању укупног дохотка кроз развој других 
области, а пре свега, трговине, саобраћаја, грађевинарства и агроиндустрије.  

Регионална дисперзија туристичких токова у Војводини је неуједначена. Највише туристичких 
кретања се одвија у Јужно-бачком округу са просечних 38,6% у укупном броју туриста Војводине, 
следи Северно-бачки округ са просечних 15,5%, затим Сремски (10,7%), Северно-банатски (9,5%), 
Средње-банатски (9,1%), Јужно-банатски (8,8%) и Западно-бачки (7,7%).  

Карта 1: Регионални туристички промет АПВ, просек 2000-2004. 

 

 

 

 

 

 

Посматрано по туристичким местима, од укупног броја туриста који су посетили Покрајину у периоду 
после 2000. године, чак 1/3 туриста посетила је Нови Сад, односно Јужно-бачки округ. Такође, 
закључак је да сви већи административно-привредни центри Војводине, са развијеном путном 
инфраструктуром (добра веза локалних са магистралним и регионалним путевима), као и развијеним 
пратећим садржајима (смештајни капацитети, спортски објекти, историјско-амбијенталне целине, 
развијене манифестације исл.), су носиоци односно, репрезенти покрајинског туризма.  

Карта 2: Структура основних туристичких показатеља  
по туристичким местима АПВ, просек 2000-2004. 
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Сектор туризма је у 2005. години остварио више него скроман допринос укупној привредној 
активности Војводине. Наиме, овај сектор партиципирао је у свим основним показатељима пословања 
привреде Покрајине са мање од 1%. У броју предузећа сектор туризма учествује са 1,1% (195), у броју 
запослених са 1,2% (3.397), у сталној имовини (0,8%), капиталу (0,8%), укупном приходу (0,4%), 
бруто зарадама (0,7%), пословном расходу (0,4%), губитку (0,7%) и добити (0,3%). Међутим, треба 
истаћи да учешће туризма Србије у свим наведеним показатељима није знатно веће (1,2%). 

Табела 40: Број предузећа и радњи у сектору туризма АП Војводине 

 2000. 2001. Индекс 
2001/2000. 2002. Индекс 

2002/2000. 2003. Индекс 
2003/2000. 2004. Индекс 

2004/2000. 

Предузећа  153 - 192 - 212 - 226 - 

Радње 5.295 5.357 101 5.507 104 5.565 105 5.649 107 

 Извор: РЗС, Општине у Србији 

Позитиван тренд у области туризма Покрајине односи се на динамику пораста броја предузећа и 
радњи у овом сектору. Ако укупну привредну активност посматрамо по величини предузећа, у 
Војводини не послује ни једно велико предузеће у сектору туризма, док су најактивнија средња 
предузећа (1,8%), затим сектор малих предузећа (1,5%) и сектор мирко предузећа (0,7%), 
посматрани по њиховој просечној партиципацији у укупним показатељима привреде Војводине.  

Специфични индикатори пружају нам додатан увид у степен туристичке активности појединих регија 
(области). Они нам подробније указују на потенцијале туристичких области (регија) и могућности 
даље афирмације појединих видова туризма АП Војводине, ефикасније коришћење капацитета а тиме 
и боље позиционирање на туристичкој мапи Србије и шире регије: 

• коефицијент туристичке локализације – највећу вредност овог индикатора остварује општина 
Ириг са 116 туриста на 100 становника, док на нивоу Војводине 12 туриста долази на 100 
становника, а од округа предњачи Северно-бачки округ са скоро 17 туриста. Поређења ради, 
просек за Србију износи 26 туриста, док Врњачка Бања региструје чак 360 туриста на 100 
становника годишње; 

• број ноћења по становнику – скромне токове туризма у војвођанским општинама потврђује овај 
индикатор, који указује да само општина Ириг остварује 3 ноћења по становнику, док сви други 
окрузи и општине просечно остварују 0,4 ноћења по становнику. Примера ради, најпосећенија 
туристичка дестинација у Србији, Врњачка Бања остварује скоро 17 ноћења по становнику; 

• индекс искоришћености капацитета – највећи је за општине Кањижа и Апатин (изнад 250  
ноћења по постељи), а за Војводину износи 89, док Северно-банатски округ са вредношћу индекса 
од 198 ноћења по постељи представља округ са најискоришћенијим капацитетима у Војводини;  

• коефицијент концентрације туристичког прихода – указује да се у Новом Саду одвија највећи 
део туристичких токова (у просеку остваривао је преко 50.000 динара прихода по становнику), 
што још једном потврђује сву неравномерност развоја туризма на просторима Покрајине.  

Имајући у виду све релевантне индикаторе туристичке активности, стратешки циљеви АП 
Војводине у области туризма треба да буду усмерени ка: (а) повећању запослености; (б) побољшању 
економске инфраструктуре општине; (в) стварању повољних услова за развој предузетништва и 
конкурентности туристичких привредника. Валоризација стратешких циљева огледаће се кроз следеће 
индикаторе: број нових радних места у сектору туризма; учешће дохотка сектора туризма у укупној 
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привреди; обим инвестиција (домаћих и страних); девизни туристички прилив. Ослонац развоја 
туризма АП Војводине представљаће:  
• континуирана едукација кадрова у области туризма; 
• достигнути економски развој и развој малих и средњих предузећа; 
• изграђена комунална инфраструктура; 
• мрежа и капацитети културно-образовних и здравствених установа; 
• афирмација руралних (салаша) подручја и развијена пољопривреда. 

За реализацију ових стратешких циљева акценат треба ставити на модернизацију постојећих 
смештајних објеката и промену њене структуре. Решење за веће инвестиције треба тражити у 
пружању повољних кредитних линија, као и у коришћењу средстава других надлежних институција 
(Фонда за развој РС, Фонда за развој туризма, Програм за усмеравање и подстицање развоја туризма и 
сл.). Планска изградња или пренамена постојећих објеката треба да иде у прилог очувању 
амбијенталних целина и специфичности туристичких регија Војводине, што се може остварити кроз 
понуду мањих пансиона (објекти са 50-60 кревета) као главних смештајних капацитета. На основу 
кретања параметара туристичке тражње закључак је да приоритетни циљ треба да буде допуна 
туристичке понуде програмима који прате трендове у Европи и обезбеђују специфичне (ексклузивне) 
видове туризма (активности).  

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА: Основни проблем и ограничење досадашњег развоја, али 
и могућности развоја, туризма АП Војводине је недовољна конкурентност туризма. У савременим 
условима, конкурентност у туризму подразумева не само повећање туристичке потрошње и обим 
туристичког промета, већ константно развијање механизама привлачења нових туриста, остваривање 
профитабилности и очување ресурса и за будуће генерације. Зато конкурентност туристичке 
дестинације има неколико димензија: економску, социјалну, културну и амбијенталну.  

Општа оцена је да су само бањска и климатска места у Србији успела да се приближе конкурентној 
способности истим дестинацијама у Европи. Недостатак осталих туристичких дестинација и регија 
огледа се у оскудном садржају туристичке понуде у њима, неадекватној заштити идентитета њихових 
урбаних језгара и туристичких центара, недовољним финансијским средствима, неодговарајућој 
квалификационој структури запослених и скромном маркетингу.  

Имајући у виду бројност и суштину ограничавајућих фактора, први корак у њиховом отклањању било 
би доношење стратешког плана развоја туризма АП Војводине, или сличног документа који би 
представљао консензус око визије развоја овог сектора привреде и његових развојних приоритета по 
туристичким регијама (областима).  

МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА: Варијабле туризма које су оцењиване у SWОТ анализи, а које утичу на 
развој туризма су: ресурси (природни, антрополошки, културно-историјски), локација и доступност, 
смештајни капацитети, људски потенцијал, маркетинг и капитал.  

Туристички ресурси и понуда 

Основни потенцијали (инпути) туризма АП Војводине су природни, културно-историјско наслеђе и 
архитектонско-споменичка баштина. Иако Војводина има широку лепезу ресурса, данашњу понуду 
ових ресурса карактерише неуједначен и необједињен маркетинг наступ, урбанистичка и еколошка 
неусаглашеност и ослањање на аутохтони доживљај туризма. Зато се стратешко опредељење за развој 
ових варијабли мора тражити у едукацији и подизању свести свих учесника у туристичкој 
«привредној» и «ванпривредној сфери»: обезбеђивање одговорности локалне власти за очување 
животне средине (безбедне и здраве), за обезбеђивањем адеквантних (квалитетних) услуга и 
инфраструктуре, локалног јавно-комуналног предузећа, као и континуирано праћење тражишта по 
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свим варијаблама (профил туристе, ценовна и неценовна конкурентност, информисаност и партнерско 
повезивање туристичких посланика). Понуда туристичког производа и услуга мора стално да прати 
потребе савременог туристе кога карактеришу софистицираност, мобилност и динамичност.  

Смештајни капацитети и услуге 

Основни лимитирајући фактор представља смештајни фонд који је, и поред пораста броја лежаја, и 
даље неповољне структуре. Пораст броја и врсте смештајних капацитета и даље ће бити битна 
одредница за диференцираност на тржишту али уз знатно већу понуду различитих пратећих услуга 
које такви објекти могу понудити. То свакако мора бити праћено савременим начином пословања – 
информатичко, организационо и кадровско оспособљавање. Стратешки циљ треба да буде не само 
квантитативно повећање броја туриста, већ њихов дужи боравак, што ће се манифестовати кроз раст 
стопе искоришћености капацитета.  

Кључне детерминанте: 

• структура рецептивних капацитета, иако разноврсна, није обезбедила неопходне инвестиције у 
циљу модернизације (одржавање, пренамена, реновирање, додатно опремање, понуда нове 
услуге); 

• већина смештајних објеката није укључена у међународне асоцијације што има за последицу низ 
негативних ефеката на формирање цена, приступ тржишту (пре свега међународном), поштовање 
стандарда, приступ професионалном особљу – нарочито менаџменту (тржишту рада).  

Дистрибутивни канали продаје и маркетинг 

Уз већ изграђену материјану базу, туризам своју даљу развојну путању мора да тражи у ширењу 
канала продаје уз веће укључивање маркетинг компоненти. Тачније, једна од највећих недостатака и 
тиме претњи туристичкој ''индустрији'' АП Војводине је неприсуство, односно неукљученост у неки 
од великих иностраних ланаца хотела што би обезбедило, сада финансијске подстицаје туристичким 
актерима, боље дистрибутивне и маркетиншке канале продаје. 

Канали продаје и меркетинг оријентација треба да се фокусирају на већи прилив страних туриста и 
њихово дуже задржавање чиме ће иницирати већу ванпансионску потрошњу. Међутим, овај 
стратешки циљ мора бити праћен адекватним урбанистичко-комуналним капацитетима и мерама, 
утолико пре што ће неконтролисан прилив туриста повећати притисак на општински буџет због 
решавања проблема који су настали услед нараслих захтева за јавним (комуналним) услугама. Остали 
могући негативни ефекти тичу се притиска на само окружење и непрестане потребе за инвестицијама 
у циљу заштите животне средине. Стратегија развоја туризма као индустријске гране мора да рачуна 
не само са позитивним ефектима (пораст прихода), већ и са трошковима. У том контексту, подршка 
немасовном туризму, искоришћење и вредновање локалних ресурса су широко препоручљиви. 

Кластери, виртуелни кластери и туризам 

Стварање туристичког кластера има за циљ интернационализацију пословања, што подразумева и 
питања везана за могућности и опасности коришћења информационо-комуникационих технологија 
(ICT). Ова два питања су од круцијалне важности како за АП Војводину, тако и за Србију у целини.  

Кластери се не суочавају само са питањем интернационализације, већ такође, са могућностима и 
опасностима ICT (информационих и комуникационих технологија). Супротно од великих компанија, 
које искоришћавају ICT за редизајнирање њихових организационих модела у вези технологија, МСП и 
кластери (локални системи МСП), показују алтернативне и специфичне начине (путеве) прихватања и 
примене ICT. Концентрацијом организационе, кадровске и техничке помоћи у кластеру добила би се 
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синергија која је већ сада неопходна како самим туристичким предузећима у Војводини, тако и свим 
«пратећим» субјектима из непосредног окружења (округа).  

Виртуални кластер је група вертикално повезаних фирми (МСП) које делују на истом 
специјализованом ланцу понуде који омогућава технолошкој мрежи да управља производњом и 
комуникацијским процесима и активностима на даљину. Анализа кластер модела као и развојни 
трендови кластера углавном се односе на системе предузећа која су специјализована за производну 
активност. Концепт ових кластера постаје такође користан за опис економског развоја специфичних 
области – региона, градова и урбаних области – који се односи на друге економске секторе као што су 
култура и туризам. Позитивни ефекти ширења индустријских кластера могу бити узети у обзир и у 
другим случајевима (градови и уметност). 

Туризам је један од сектора у којем апликација електронске мреже за управљање унутрашњим бизнис 
пословним процесима и односима са потрошачима повећава ефикасност управљања и вредност. С 
обзиром на производне процесе туризам АП Војводине се заснива на информисању као главном делу 
понуде. Зато, путем ICT се може лакше повећати ниво приступа информацијама које се односе на 
специфичне области. Преко информационе и комуникацијске технологије – wеbsine, е-mail – могуће је 
проширити информације (on-line мултимедиа садржај) према широком спектру циљних група. 
Истовремено широк спектар текстова и флексибилност нових технологија омогућавају корисницима 
(потрошачима) да приме и дају своје информације и управљају. Шта више, интерактивна употреба 
још омогућава повећање размене искустава и знања о појединим специфичним питањима. У описаном 
сценарију, многе иницијативе ових портала могле би се односити на специјализоване области за 
промоцију на локалном (општинском), регионалном (нивоу округа) и националном нивоу. Туристичке 
намере конзистентне су са идејом on-line англомерације (прикупљање информација о селективним 
областима, понуда предузећа лоцирана у тој области, културни програми, хотелијерство...) са лаким 
приступом и употребом on-line окружења. 

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РЕФОРМЕ: Инситутиционални оквир даљег развоја туризма АП Војводине 
биће детерминисан имплементацијом законских и стратешких документа Републике Србије:  

1. Национална стратегија привредног развоја Србије 2006-2012.; 

2. Програм развоја АП Војводине 2007-2012.; 

3. Закона о туризму којим се уређују паланирање и развој туризма, услови и начини обављања 
туристичке делатности и пружања услуга у туризму, 

4. Стратегијом развоја туризма за период до 2015. године која има за циљ повећање 
конкурентности туристичке привреде Србије, 

5. Стратегијом подстицања и развоја страних улагања којом се одређују кораци неопходни 
за развој и подстицање страних улагања у сектор туризма, 

6. Националним инвестиционим планом који у циљу најефективнијег коришћења прихода 
треба да утврди инвестиционе приоритете, пројекте у области туризма који ће сефинансирати 
из буџета Републике Србије, 

Посебан приоритет за одрживи туристички развој је усклађеност ових докумената са  прописима и 
правилима Европске Уније. За спровођење развоја туризма надлежне су следеће институције 
Министарство трговине, туризма и услуга, Фонд за развој туризма, а у току 2007. године планира 
се оснивање Агенције за развој туризма.  

Националним инвестиционим планом до 2011. године предложене су инвестиције у секторе, између 
осталих и у сектор туризма као области која постиче привредни развој, који би довели до подизања 
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животног стандарда, што педставља примарни циљ овог документа. Детаљним предлогом могућих 
инвестиција у сектору туризма издвајају се инвестиције у искоришћавање потенцијала Дунава, 
инвестиције у инфраструктуру у туристичким центрима (као што су Копаоник, Стара Планина, 
Дивчибаре, Фрушка Гора и др.). 

Стратешка усмерења развоја туризма АП Војводине 

Стратешки циљеви АП Војводине у области туризма треба да буду усмерени ка:  
• повећању запослености; 
• побољшању економске инфраструктуре на локалном нивоу; 
• стварању повољних услова за развој предузетништва и конкурентности туристичких привредника. 

Индикатори за мерење достигнутости ових циљева су: 
• број радних места у туристичкој привреди; 
• народни доходак сектора туризма; 
• обим инвестиција; 
• девизни туристички прилив. 

Ослонац развоја туризма АП Војводине представљају: 
• континуирана едукација кадрова у области туризма; 
• достигнути економски развој и развој малих и средњих предузећа; 
• изграђена комунална инфраструктура; 
• мрежа и капацитети културно-образовних и здравствених установа; 
• афирмација руралних (салаша) подручја и развијена пољопривреда. 

Претпоставке које треба испоштовати у току процеса успостављања визије развоја општине: 
• оптимално искоришћење природних ресурса општине; 
• повезаност традиционалних сектора са модерним тржишним захтевима; 
• подржавање развоја иновација и информационих технологија; 
• подржавање развоја малих и средњих предузећа и предузетништва; 
• урбано планирање; 
• заштита животне околине; 
• успостављање општинских и регионалних партнерстава; 
• пружање подршке развоју индустрије здраве хране и пића, туристичке понуде засноване на 

традицији и природним ресурсима, информационим технологијама и интелектуалним услугама. 

Њиховом реализацијом треба да се обезбеди: 
• усклађивање туристичких капацитета са пратећим комплементарним садржајима; 
• избалансиран развој различитих видова туризма са инфраструктурним, економским, 

амбијенталним и еколошким капацитетима и стандардима. 

На развој овог сектора Војводине имаће утицај више различитих фактора: ентузијазам и 
предузетништво локалог становништва, регионална тражња и општи привредни оквир у регији и 
држави, јачање капацитета локалне администрације и институција друштвеног стандарда. Све 
активности, напори и мере треба да буду усмерени на остваривање три основна стратешка циља: 
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Табела 41: Стратешки правци подстицања развоја туризма 

Приоритети, циљеви и мере унапређења туризма 

Приоритет: Промоција развоја туризма АП Војводине заснованог на концепту одрживости, а у 
складу са међународним стандардима квалитета. 

На основу пресека стања, што је била основа за дефинисање «личне карте» АП Војводине кроз 
примену SWОТ анализе, закључак је да атрактивност представља важан фактор од кога зависи успех 
једне дестинације. Развој атрактивности подразумева примену маркетинг технике и метода што је 
услов успеха дестинације као туристичког производа. Узимајући у обзир туристичке потенцијале и 
основне тенденције у међународним туристичким токовима, Војводине све предуслове за даљи развој 
следећих видова туризма:  

- ловни, 
- транзитни,  
- туризам на водама (спортско-рекреативни, наутички и сл.), 
- конгресно-културно-манифестациони, 
- здравствено-рекреативни, 
- рурални (етно-еко), 
- излетничко-боравишни туризам. 

Да би се подстакла нова предузетничка иницијатива на пољу туризма у локалној заједници, 
неопходно је дефинисати стратегију будућег развоја и створити повољне услове за рад 
индивидуалних предузетника. Баланс у оцени међусобног утицаја између туриста и окружења мора да 
узме у обзир ефекте и користи интереса туриста у форми прихода који се остварује и издатака за 
заштиту и унапређење туристичких подручја (атрактивности). Имајући ово у виду, успешан 
маркетинг атрактивности биће онај који ће: 
• концентрисати пажњу на одређене тржишне мете, 
• диференцирати производ и услуге, 
• применити конзистентно стратешко планирање, 
• перманентно истраживати тржиште и природу захтева и потреба туриста, 
• бити флексибилно организован и уважавати визију.  

Стратегија 1 Стратегија 2 Стратегија 3 

Коришћење унутрашњих 
потенцијала општине 

Унапређење оквирних услова 
за привредни развој 

Унапређење квалитета и 
коришћење људских 

ресурса 
Подстратегија 

1.1. 
Подстратегија 

1.2. 
Подстратегија 

1.3. 
Подстратегија 

2.1. 
Подстратегија 

2.2. 
Подстратегија 

2.3. 
Подстратегија 

3.1. 
Подстратегија 

3.2. 
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Специфични циљеви: 
• развој туризма као индустријске гране; 
• веће укључивање туристичког потенцијала Покрајине на ино-тржиште; 
• унапређење квалитета услуга у складу са међународним стандардима. 

Индикатори: 
• годишњи пораст укупног броја туриста и њихова структура; 
• девизни прилив; 
• минимално 5% учешће дохотка од туризма у укупном дохотку покрајинске привреде; 
• број новостворених радних места у сектору туризма; 
• број нових туристичких атракција; 
• висина инвестиција у развој смештајних капацитета; 
• процена повећања броја страних посетилаца и ноћења; 
• процена повећања просечног задржавања и просечне потрошње туриста. 

Мере за остварење циљева 

Мера 1.1. Развој постојећих и нових туристичких садражаја  

• обезбедити комплементарност и интегрисаност туристичких, културних, спортско-рекреативних 
понуда; 

• информатичка подршка тржишном пласману кроз савремене видове комуникација;   
• профилизација појединих округа (регија) као туристичких центара специфичног вида туризма; 
• даље осмишљавање културно-забавних манифестацију у току сезоне. 

Мера 1.2. Ширење лепезе туристичких капацитета 

• укључивање у светске туристичко-хотелијерске ланце; 
• модернизација и реконструкција постојећих рецептивних капацитета; 
• подизање и ширење «асортимана» услуга и садржаја у самим објектима смештаја (пораст степена 

искоришћења капацитета); 
• јачање понуде смештаја (контраст понуде – рурални versus ексклузивни смештај). 

Мера 1.3. Максимирање туристичких токова у свим сезонама 

• проширење атрактивних садржаја за већу ванпансионску потрошњу; 
• осмишљавање понуде (посете и активности) сезонске специфичности; 
• спортски-рекреативни комплекси; 
• «излазак» општина на Дунав и ширење садржаја на реци уз поштовање урбанистичких, 

еколошких, економских и инфраструктурних специфичности. 

Мера 1.4.: Просторна, урбанистичка и инфраструктурна усклађеност 

• подстицај развоју еколошке инфаструктуре и сервиса у заштићеним подручјима; 
• заустављање урбанизације у специфичним градским (туристичким) језгрима; 
• проширење зелених површина; 
• опремање саобраћајном и туристичком сигнализацијом туристичких локалитета;  
• веће искориштавање путне инфраструктуре у циљу повезивања туристичких насеља с околним 

културно-историјским, рекреативним потенцијалима подручја; 
• обезбедити заштиту простора од растућег броја посетилаца. 
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Табела 42.  Портфолио туристичке понуде АП Војводине 
Туристи

чки 
производ 

Сегменти производа Туристичка 
супраструктура Дестинације Промоција и 

дистрибуција 

Д
О
ГА

Ђ
А
ЈИ

 

• Културне прославе 
• Уметност и забава 
• Економија и трговина 
• Спортска такмичења 
• Образовање и знаност 
• Рекреација 
• Политика и држава 
• Приватни догађаји 

* Смештајни 
капацитети –
хотели, хостели, 
приватни смештај, 
кампови 
* Ресторани, 
барови 
* Shoping 
* Природне и 
културне 
атракције 

Нови Сад: 
БЕМУС; EXIT; FEDRAS; 
Стеријино позорје; Интернационални 
феастивал алтернативног и новог театра; 
ИФУС; Међународни фестивал нове музике; 
Међународни фестивал вина БАХУС; OLD 
GOLD џез фестивал; Змајеве дечије игре; 
Сајам медија, Међународни салон књига, 
Сајам туризма, Сајам инвестиција, 
Међународни сајмови: грађевинарства, 
пољопривреде, медицине и фармације, 
наутике, Еко-Свет, финансија, логистике, 
предузетништва; 
Србобран - Златна цитра;  
Турија - Циганске ватре;  
Бач - Међународни фестивал гајдашке 
музике;  
Челарево - Кочићеви дани;  
Б. Паланка - Дунавски бал; Међународни 
фестивал словачких изворних песама;  
Б. Петровац - Колективна регионална 
изложба наивних сликара и сликара аматера 
ЈАР;  
Бегец - Фестивал тамбурашких оркестара; 
Панчево - Бијенале визуелне уметности; 
Међународни џез фестивал; Интернационална 
уменичка радионица Стакло; Међународни 
фестивал ауторског стрипа; 
Вршац - Берба грожђа; 
Палић - Међународни филмски фестивал; YU 
POET FEST;  
Суботица - Међунарони фестивал позоришта 
за децу; 
Хоргош - Дани вина; 
Кањижа - Импровизована Јазз музика; 
Врбас - Међународни фестивал фолклора и 
етно група;  
Бела Црква - Фестивал националних кухиња, 
обичаја и фолклора Етно-Фест; Ковачица - 
Презентација народне и традиционалне 
уметности и уметничких заната; 
Ковин - Фестивал дигиталне уметности;  
Опен wорлд мусиц; 
Нови Кнежевац - Међународни фестивал 
хармоникаша; Смотра црквених хорова; 
Ривица - Дани вина; Дани бостана; 
Качарево - Сланинијада; 
Долово - Штрудлијада;  
Кикинда - Дани лудаје;  
Зрењанин - Дани пива; 

 Интернет 
 Туристичке агенције 
Брошуре 
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С
П
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И
ЈА

Л
Н
И

 И
Н
Т
Е
РЕ

С
И

 
• Камповање 
• Пешачење 
• Бициклизам 
• Речне експедиције 
• Активности у природи 
(посматрање птица) 
• Риболов и лов 

* Смештајни 
капацитети – мали 
хотели, приватни 
смештај, кампови; 
* Опрема за све  
врсте активности; 
* Сертификати и 
ознаке квалитета. 

Бач - Подунавско ловиште; Ловишта: 
Ристовача; ВУ Карађорђево, Бођански рит; 
Мостонга; Рибњаци:  Језеро Провала и 
рибњак Бачка;  
Бегеч - Бегечка јама; 
Беочин - Беочински рукавац;  
Нови Сад - Челебић; Шодрош; НИС 
Новосадски полумаратон; 
Аркани-Ковиљ; 
Фрушка Гора - Лов на крупну и ситну 
дивљач; 
Б. Паланка - Спортски центар "Тиквара"; 
Жабаљ - Аеродром Ћенеј; Golf Center; 
Футог - Међународни пионирски туринир у 
фудбалу; 
Бачки Петровац - Триатлон; 
Зобнатица - Коњичке игре 

 Специја-лизоване 
путничке агенције 

 Новине, магазини, 
часописи 
Интернет 
Лична препорука 

Н
А
У
Т
И
К
А

 

• Индивидуална пловидба 
• Charter 
• Кружна путовања реком 

* Марине, 
пристаништа, 
бензинске пумпе 
* Цхартер флота 
* Смештајни 
капацитети 
* Ресторани, 
барови, забава 

Полудневна пловидба узводно од Новог 
Сада до Дунавца; 
Рака Дунав 
Река Тиса 
Река Сава 

 Специја-лизовани 
туроператори 

 Charter агенције 
Интернет 

П
Л
А
Н
И
Н
Е

 И
 Ј
Е
ЗЕ

РА
 

• Sun and Lake програми 
(купање, сунчање, 
wellness); 
• Планинарење, пешачење, 
активности у природи 
• Бициклизам, 
параглајдинг, змајарење, 
спортови и активности на 
води (једрење, веслање) 

* Хотели, 
приватни смештај 
* Опрема за 
активности на 
води и 
планинарење 
* Ресторани, 
барови 

Излетишта: Девојачки бунар - Делиблатска 
пешчара; Хајдукова, Радановачка и 
Келебијска шума; Суботичка пешчара; 
Палићко језеро; Акумулација Криваја; 
Провала и Борковачко језеро; Лудошко 
језеро; Слано језеро; Копово; Белоцркванска 
бара; Царска бара; Обедска бара;  
Пешачење у природи - Фрушка Гора; 
Планинарски маратон - Фрушка Гора; Тело-
Дух-Екологија - Ледничко језеро 

Туроператори 
Туристичке 

агенције 
Интернет 

РУ
РА

Л
Н
И

 Т
У
РИ

ЗА
М

 

•Агротуризам сеоско 
газдинство, фарме 
•Активности у природи 
•Еко-туризам 
•Рурално искуство 

*Амбијентални 
околиш 
*Руралне куће за 
смештај 
*Природне и 
културне 
атракције 
*Традиционални 
ресторани и 
барови 

Салаши - Палић; Бачки Моноштор;  
Нови Сад; 

Брошуре удружења 
руралног туризма 
Интернет 
Директна продаја 

(препорука) 
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SWOT АНАЛИЗА 
Предности Недостаци 

 Географски положаj 
 Рeљеф, клима, природни потенцијали  
 Веза са међународним транзитним правцима 

(пловни и друмски коридори) 
 Национални колорит 
 Лековити и здравствени потенцијали  
 Богато културно-историјско наслеђе  
 Ценовна конкурентност 
 Релативно развијено предузетништво 
 Предиспозиције сеоског подручја за развој 

организованог излетничког и еко-туризма 
 Културно-забавни садржаји и мотиви 
 Традиционалне манифестације 
 Антропогени ресурси 
 Амбијенталне целине 

 

 Обим и структура туристичког промета је 
неповољна 

 Релативно мали девизни приход 
 Монолитна структура гостију 
 Мали буџет за промоционе активности 
 Скромно знање управљачке структуре о 

техникама и методама туристичког маркетинга 
 Неизграђен туристички brand 
 Недовољна искоришћеност смештајних 

капацитета 
 Недостатак стручних кадрова 
 Ниска ванпансионска потрошња  
 Недостатак примене савремених видова 

комуникационо-информационих технологија 
 Еколошко-урбанистичка деградација 
 Многи објекти не задовољавају модерне 

стандарде 
 Недостатак стратегије већег укључивања 

сеоских домаћинстава у развој сеоског туризма 
 Неискоришћеност дунава, тисе, саве, језера и 

канала 

Шансе Опасности 
 Друмски и речни коридори – Европска мрежа 

путева 
 Развој кредитних линија за инвестиције у 

приватни смештај  
 Повезивање са светским хотелским ланцима 
 Развој информатичко-комуникационе 

технологије (ICT) 
 Едукација кадрова  
 Развој централног регистра туриста, маркетинга 

и повезивања са великим туристичким 
оператерима  

 Развој регионалног идентитета  
 Усклађивање са основним смерницама  

националне стратегије развоја туризма 
 Развој туристичких кластера 
 Јаче повезивање и подршка туристичих носиоца 

на регионалном и локалном нивоу 
 Развој и иновација туристичких производа и 

услуга 
 Повезивање са страним партнерима 
 Обезбеђење потребних материјалних input-а за 

инфра и супраструктуру 
 Подстицање предузетништва у туризму 
 Могућности коришћења ЕУ фондова 

 Непланска изградња и нарушавање 
амбијенталних специфичности  

 Недовољно инвестирање у модернизацију 
постојећих објеката 

 Спора имплементација стратегије развоја 
туризма 

 Непостојање туристичког производа  
 Недовољна улагања у информациону 

инфраструктуру 
 Конкурентност земаља из окружења и региона  
 Мала усмереност на ино-тржишни сегмент 
 Непланско спровођење концепта одрживог 

развоја 
 Неефикасна заштита простора 
 Недовољне инвестиције 
 Недостатак стручних кадрова 
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IV КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ ВОЈВОДИНЕ 

1. Међународна конкурентност  

ОСНОВНИ НАЛАЗ: Конкурентност српске привреде је према резултатима Светског 
економског форума (СЕФ-а) побољшана у последњих неколико година, али је и даље на ниском 
нивоу. Са аспекта глобалне конкурентности, која представља глобални показатељ свих 
фактора који одређују национални просперитет привреде, српска привреда је побољшала 
конкурентску позицију са 96 места у 2004. години на 85 место у 2005. години. Са аспекта 
макро конкурентности, индекс конкурентности привредног раста показује побољшање за 9 
позиција (са 89 на 80 позицију), док са аспекта микро конкурентности, индекс пословне 
конкурентности показује благо погоршање (са 85 на 86 позицију). 

АНАЛИЗА СТАЊА: Конкурентност се дефинише као скуп институционалних и политичких фактора, 
као и фактора који обезбеђују економски просперитет земље који ће гарантовати стопу повраћаја 
остварених улагања у привреди. Ниво конкурентности једне земље одређује њену способност да 
омогући виши ниво дохотка, али је истовремено централна детерминанта повраћаја уложених 
инвестиција, што је један од главних фактора који објашњавају развојни потенцијал привреде. 

Индекс глобалне конкурентности анализира се са макроекономског и микроекономског аспекта, те 
га сачињавају индекс конкурентности привредног раста и индекс пословне конкурентности. Пошто 
се односе на макроекономске и микроекономске детерминанте продуктивности не могу се одвојено 
посматрати.  

         Графикон 44. 
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Расположиви показатељи глобалне конкурентности за 2005. годину, у чијој анализи је обухваћено 117 
земаља, показују да је српска привреда побољшала своје конкурентске позиције на међународном и 
унутрашњем тржишту у односу на 2004. годину, када су анализом биле обухваћене 104 земље. 
Светска листа конкурентности формирана на бази Индекса глобалне конкурентности показује да 
Србија заузима ниску 85 позицију и да је, после Босне и Херцеговине (која заузима 88 позицију) 
најлошије рангирана од земаља у окружењу (земље у транзицији Источне и Југоисточне Европе).  
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Индекс конкурентског раста показује да је макро конкурентност српске привреде на ниском нивоу 
иако се бележе континуирана побољшања, осим у 2004. години. Међутим, негативно је то што се 
индекс  макроекономског окружења, као подиндекс индекса конкурентског раста, из године у 
годину погоршава. Унутар индекса макроекономског окружења на погоршање ранга утицао је 
подиндекс макроекономске стабилности и то услед ниске стопе домаће штедње, раста инфлације 
изнад пројектованог нивоа, распона камата и прецењеног реалног ефективног девизног курса. Са 
друге стране, побољшању овог индекса  допринели су подиндекс расипања Владе (остварен суфицит 
буџета) и подиндекс кредитног рејтинга (лакши приступ кредитима). 

Табела 43: Индекс конкурентског раста (GCI) за Србију 
 20011 20032 20043 20054 

GCI (р/в) 69/3,34 77/3,36 89/3,23 80/3.38 
Макро индекс (р/в) 73/2,96 87/2,83 102/2,77 111/2,95 
Технологија (р/в) 73/3,16 66/3,66 75/3,30 68/3,12 

Јавне институције (р/в) 51/4,09 77/3,58 85/3,61 69/4,07 
Макро окружење (р/в) 73/2,96 87/2,83 102/2,77 111/2,95 

Макро стабилност (р/в) 73/3,47 86/3,47 102/3,20 101/3,77 
Јавни расходи (р/в) 73/2,91 56/2,91 59/2,97 108/2,28 

Кредитни рејтинг (р/в) 76/1,01 93/1,48 96/1,71 98/1,97 
 Извор: WEF Global Competitiveness Report 2005/2006, WEF Global Competitiveness Report 2004/2005, WEFGlobal 
Competitiveness Report 2003/2004, Jefferson Institute. 
Напомена: Подаци за 2003/4/5 су из WЕF, док за 2001 из Jefferson Institute; р – ранг; в – вредност индекса; 1–76 земаља, 2 – 
102 земље, 3 – 104 земље, 4 – 117 земаља. 
У односу на референтне земље, чланице ЕУ којој тежи Србија и земље из окружења, наша привреда 
бележи позитивне промене са аспекта конкурентности, док једино Румунија и Русија бележе 
погоршање у свим анализираним категоријама индекса и подиндекса конкурентности. Ако се 
посматра макро ниво конкурентности, у 2005. години у односу на 2004. годину, највећи пораст ранга 
бележе Пољска и Србија (9 позиција), а потом Словенија и Бугарска (1 позиција). Италија и Мађарска 
задржале су 47 односно 39 позицију, док је Русија забележила пад за 5, Румунија за 4, а Хрватска и 
Македонија за 1 позицију.  

Табела 44: Ранг индекса макро конкурентности Србије и референтних земаља 

Индекс 
конкурентског 
раста (GCI) 

Технолошки индекс Индекс јавних 
институција 

Индекс макро-
економског 
окружењаЗемље\год. 

200
3 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 200

4 2005 

Италијаа 41 47 47 44 50 44 46 48 46 28 38 47 
Бугарскаб 64 59 58 63 59 61 62 56 62 73 60 62 
Хрватскаб 53 61 62 41 46 51 67 76 73 55 59 68 
Мађарскаб 33 39 39 32 29 30 33 37 34 38 55 63 
Македонијаб 81 84 85 70 76 91 93 92 96 80 77 75 
Пољскаб 45 60 51 34 45 39 58 80 64 49 51 53 
Румунијаб 75 63 67 55 47 49 86 74 78 81 71 73 
Русијаб 70 70 75 69 67 73 81 89 91 61 56 58 
Србијаб 77 89 80 66 75 68 77 85 69 87 102 111 
Словенијаб 31 33 32 24 26 32 35 31 35 37 39 35 

Извор: WEF Global Competitiveness Report 2005/2006, WEF Global Competitiveness Report 2004/2005, WEF Global  
Competitiveness Report 2003/2004. 
Напомена: а – иновативна економија, б – неиновативна економија, болдоване цифре означавају пораст конкурентности 
земље за најмање три позиције у односу на претходну годину, затамљена поља означавају пад конкурентности земље за 
најмање три позиције у односу на претходну годину. 

Индекс пословне конкурентности показује да је микро конкурентност српске привреде на ниском 
нивоу. Континуирани пораст индекса и подиндекса микро конкурентности привреде то потврђују. 
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Табела 45: Индекс пословне конкурентности (BCI) за Србију 
 20011 20032 20042 20043 20054 

Индекс пословне конкурентности (BCI)  71 79 78 85 86 
Стратегија и операције компанија  75 75 80 87 108 

Квалитет националног пословног окружења 69 79 74 81 86 
Извор: WEF Global Competitiveness Report 2005/2006, WEF Global Competitiveness Report 2004/2005, WEF Global 
Competitiveness Report 2003/2004, Jefferson Institute 2001. 
 Напомена: 1 – 76 земаља, 2 – 93 земље, 3 – 103 земље, 4 – 116 земаља 

Ако се посматра микро ниво конкурентности, у односу на референтне земље, Србија се налази у 
групи земаља које су погоршале ранг у 2005. години: Русија (за 13 позиција), Румунија (9), Италија 
(4), Бугарска (3) и Србија и Словенија (1). Македонија је задржала 83 позицију, док су пораст ранга 
забележиле Пољска (15), Хрватска (9) и Мађарска (8). 

Табела 46: Ранг индекса микро конкурентности Србије и референтних земаља 
Индекс пословне 

конкурентности (BCI) 
Стратегија и операције 

компанија 
Квалитет националног 
пословног окружења 

Земље\год. 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 
Италијаа 24 34 38 24 26 28 23 43 39 
Бугарскаб 77 75 78 85 86 82 75 72 71 
Хрватскаб 62 72 63 65 72 70 58 70 61 
Мађарскаб 38 42 34 45 48 40 37 38 32 
Македонијаб 82 83 83 79 84 89 83 82 83 
Пољскаб 47 57 42 43 47 43 45 64 46 
Румунијаб 76 56 67 84 61 69 71 57 67 
Русијаб 66 61 74 69 62 77 64 60 70 
Србијаб 79 85 86 75 87 108 79 81 86 
Словенијаб 30 31 32 27 27 27 34 33 35 

Извор: WEF Global Competitiveness Report 2005/2006, WEF Global Competitiveness Report 2004/2005. 
Напомена: а – иновативна економија, б – неиновативна економија, болдоване цифре означавају пораст конкурентности 
земље за најмање три позиције у односу на претходну годину, затамљена поља означавају пад конкурентности земље за 
најмање три позиције у односу на претходну годину. 

Низак ранг конкурентности наше привреде резултат је, пре објективних привредних кретања 
него методолошког концепта и/или броја анализираних земаља. Разлоге ниске позиционираности 
привреде Србије са аспекта националне конкурентности треба, пре свега, сагледати са аспекта 
домаћих привредних токова, јер је чак 80% БДП по глави становника засновано на микроекономским 
основама. Одговарајућом реформом микро сектора, која повећава продуктивност и привредни раст, 
могу се ублажити и редуковати макроекономске аномалије.  

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА: Основни проблеми и ограничења са којима се сусреће 
српска привреда утичу на ниску позиционираност и са аспекта макро и са аспекта микро 
конкурентности.  

МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА: Србија поседује потенцијале који могу побољшати конкурентност 
привреде на међународној сцени. Ти потенцијали се огледају кроз високо образовни кадар, 
економско-политичку усмереност ка ЕУ и спремност страних инвеститора да се појаве на домаћем 
тржишту. Спровођењем адекватне стратегије која ће обухватити промене у институцијама, 
инфраструктури, макроекономији, образовању и тржишту могу се очекивати позитивни резултати са 
аспекта привредних кретања а који ће се огледати у конкурентнијој привреди на макро и микро нивоу. 

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РЕФОРМЕ: Унапређење законодавних активности и поштовање принципа 
правне државе добијају све више на значају у Србији. То потврђују индекси конкурентности који се 
односе на функционисање јавних институција. У протеклих пет година донет је велики број 
системских закона који се директно односе на конкурентност привреде: Закон о страним улагањима, 
Закон о царинској тарифи, Закон о заштити конкуренције, Закон о заштити потрошача, Закон о 
ценама, Закон о спољнотрговинском пословању.  
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SWOT АНАЛИЗА 

Предности Недостаци 
 Постепена либерализација тржишта 
 Високе стопе привредног раста 
 Све већи број страних инвеститора 
 Макроекономска стабилност 
 Динамичан раст приватног сектора 
 Повећање извоза 

 

 Нефлексибилно тржишите радне снаге 
 Низак степен искоришћења капацитета 
 Застарела технологија 
 Низак квалитет производа  
 Високи трошкови пословања 
 Одсуство специјализације извоза 
 Мало тржиште 
 Одсуство конкуренције (унутрашње и 

екстерне) 
 Слаб имиџ у свету 

Шансе Опасности 
 Процес придруживању ЕУ 
 Даља либерализација тржишта 
 Долазак новог и свежег капитала 

(Greenfield) 
 Инвестирање у кадрове 
 Повећање куповне моћи становништва 
 Преференцијални трговински аранжман са 

Русијом 
 Зона слободне тровине са земљама ЈИ 

Европе 

 Бржи напредак земаља из окружења и 
коришћење бенефиција првог уласка на 
глобално тржиште 

 Заостајање у неким сегментима транзиције 
 Недовољно улагање у науку и истраживање 

и развој 
 Одлив квалитетног кадра 
 Корупција 
 Политичка нестабилност 

 
2. Спољнотрговинске перформансе 

ОСНОВНИ НАЛАЗ: У периоду 2001-2005 континуиран раст спољнотрговинске активности 
АП Војводине био је праћен континуираним растом дефицита трговинског биланса. Бржи 
раст увоза од раста извоза током посматраног периода имао је за последицу низак степен 
покривености увоза извозом. У 2005. години је достигнут највиши ниво покривености увоза 
извозом од 48,4%. У укупним спољнотрговинским активностима привреде Србије АП 
Војводина учествује са око 30% спољнотрговинске активности, од којих се скоро трећина 
односи на индустријски развијене земље. У струткури спољнотрговинске размене доминира 
Репродукциони материјал. Најзначајнији спољнотрговински партнери привреде АП Војводине 
су Русија, Италија, Немачка, БиХ и Мађарска.  

АНАЛИЗА СТАЊА: У периоду 2001-2005. укупан обим спољнотрговинске активност АП Војводине 
повећан је номинално за 2,4 милијарде УСД, са преко 2 милијарде УСД у 2001. години на скоро 4,5 
милијарди УСД у 2005. години. У АП Војводини је обим спољнотрговинске размене порастао у 2005. 
години у односу на 2001. годину за 119,2%. Притом се од 2001. године смањује учешће 
спољнотрговинске активности АП Војводине у спољнотрговинској активности привреде Србије (са 
34,1% у 2001. години на 29,5% у 2005. години)  

Током посматраног периода учешће извозно-увозних активности у АП Војводини кретало се на нивоу 
око једне трећине од укупних извозно-увозних активности привреде Србије, осим у 2004. години када 
је услед реализације значајно већег обима спољнотрговинске размене централне Србије то учешће 
сведено на скоро једну четвртину укупне спољнотрговинске активности привреде Србије.  
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    Графикон 45. 
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Укупан робни извоз АП Војводине порастао је у 2005. години, у односу на 2001. годину, за 150,9%, 
укупан робни увоз за 106,5%, док је укупан робни дефицит забележио раст од 77,1%. Укупна 
вредност дефицита у периоду 2001-2005 износила је 6,3 милијарди УСД, достигавши највиши ниво у 
2004. години од 1,6 милијарди УСД. У посматраном периоду испољене су сличне тенденције у 
спољнотрговинским активностима у АП Војводини и у привреди Србије, мада је АП Војводина 
остварила нешто нижи раст извоза, нижи раст увоза и значајно нижи раст дефицита у односу на 
привреду Србије (164,6%; 148,2% и 137,1%, респективно). Укупан дефицит у АП Војводини у периоду 
2001-2005 је скоро 4 пута мањи од дефицита привреде Србије и највиши је био, као и у целој 
привреди, у 2004. години. 

Табела 47: Спољнотрговинска активност АП Војводине, 2000-2005. 
           мил УСД 

 Извоз Увоз Дефицит 
Покривеност 
увоза извозом 

(%) 

Учешће у 
извозу Србије 

(%) 

Учешће у 
увозу  Србије 

(%) 
2000 430 948 -518 45,4 27,6 28,5 
2001 581 1458 -877 39,8 33,8 34,2 
2002 732 1746 -1014 41,9 35,3 31,1 
2003 846 2139 -1293 39,6 30,7 28,6 
2004 1096 2678 -1582 40,9 31,1 24,9 
2005 1458 3011 -1553 48,4 32,0 28,5 

  Извор: РЗР на основу података РЗС 

Робни извоз АП Војводине бележи континуирани раст током целог периода 2000-2005. и у свим 
годинама је изнад стопа раста робног извоза привреде Србије, осим у 2003. години када је стопа раста 
извоза у АП Војводини била двоструко нижа од стопе раста извоза привреде Србије. Увоз у АП 
Војводини расте у посматраном периоду с тим да су те стопе више од стопа у привреди Србије у 2001. 
и 2005. години. Учешће извоза АП Војводине у извозу привреде Србије у 2005. години је ниже од 
истог учешћа у 2001. години за 1,8%, док је учешће увоза ниже за чак 5,7%.  

Степен покривености увоза извозом у АП Војводини је на нивоу од око 40% у свим посматраним 
годинама и од 2001. године премашују стопе покривености увоза извозом привреде Србије. 
Посматрано са аспекта роба које су резултат спољнотрговинске размене, АП Војводина је 
конкурентнија од привреде Србије. Међутим, треба имати у виду да у извозној структури АП 
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Војводине доминирају пољопривредни производи и да су мање заступљена увозно зависна 
индустријска постројења. Уједно, виши степен покривености увоза извозом у АП Војводини је 
последица нижих стопа раста увоза у АП Војводини од стопа раста увоза у привреди Србије, што није 
случај у 2005. години када је увоз АП Војводине порастао за 12,4%, док се увоз целе привреде смањио 
за 1,6%.  

У структури робне размене АП Војводине са иностранством у периоду 2003-2005 највише је била 
заступљена Репродукција, са тенденцијом раста и на страни извоза и на страни увоза, док су се 
смањивала учешћа Потрошне робе и Средства за рад. Поред тога, стопе раста су високе за сва три 
елемента у структури спољнотрговинске размене, посебно за Репродукцију и Потрошна добра на 
извозној страни и Репродукцију на увозној страни. Индекси испољавају позитивне тенденције у 2005. 
години јер увоз Репродукционог материјала доминира у укупном увозу АП Војводине (78,3%, уједно 
и највеће учешће у укупном увозу Србије од 22,3%), док је увоз Потрошне робе најнижи са уделом у 
укупном увозу АП Војводине од 9,0% (а укупном увозу Србије од 2,6%). Са друге стране, номиналне 
вредности извоза код сва три елемента највише су у 2005. години. 

Табела 48: Спољнотрговинска размена АП Војводина према економској намени производа 

Средства за рад 44,3 5,2 1,6 43,9 4,0 1,2 64,1 4,4 1,4 99,1 146,0
Репродукција 489,7 57,9 17,8 656,4 59,9 18,6 888,9 61,0 19,5 134,0 135,4
Потрошна роба 311,8 36,9 11,3 395,4 36,1 11,2 504,6 34,6 11,1 126,8 127,6

Укупно 845,8 100 30,7 1095,7 100 31,1 1457,6 100 32,0 129,5 133,0

Средства за рад 305,9 14,3 4,1 466,6 17,4 4,3 381,9 12,7 3,6 152,5 81,8
Репродукција 1562,4 73,1 20,9 1953,8 73,0 18,2 2356,4 78,3 22,3 125,1 120,6
Потрошна роба 270,4 12,6 3,6 257,1 9,6 2,4 272,4 9,0 2,6 95,1 106,0

Укупно 2138,7 100 28,6 2677,5 100 24,9 3010,7 100 28,5 125,2 112,4
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Извор: РЗР на основу података РЗС 

Посматрано према степену развијености земаља у спољнотрговинској размени у 
периоду 2003-2005. АП Војводина највећи део свог извоза, преко 50%, остварује са 
индустријски развијеним земљама, док највећи део увоза реализује са земљама у развоју, 
преко 50%. Номиналне вредности извоза и увоза АП Војводине континуирано расту из године 
у годину према обе групе земаља. У структури дефицита смањује се учешће индустријски 
развијених земаља а повећава учешће земаља у развоју. Притом је покривеност увоза извозом 
већа у размени са индустријски развијеним земљама (44,8%; 49,7%; 64,1%; респективно), 
него са земљама у развоју (35,1%; 33,6%; 37,4%; респективно). 
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Табела 49: Спољнотрговинска размена АП Војводина према степену развијености земаља 

И звоз 4 3 7 ,4 5 1 ,7 1 5 ,9 6 0 4 ,5 5 5 ,2 1 7 ,2 7 9 4 ,4 5 4 ,5 1 7 ,4 1 3 8 ,2 1 3 1 ,4
У воз 9 7 6 ,4 4 5 ,7 1 3 ,1 1 2 1 7 ,0 4 5 ,5 1 1 ,3 1 2 3 8 ,9 4 1 ,1 1 1 ,7 1 2 4 ,6 1 0 1 ,8
С алдо -5 3 9 ,0 4 1 ,7 1 1 ,4 -6 1 2 ,5 3 8 ,7 8 ,5 -4 4 4 ,5 2 8 ,6 7 ,4 1 1 3 ,6 7 2 ,6

И звоз 4 0 8 ,4 4 8 ,3 1 4 ,8 4 9 1 ,3 4 4 ,8 1 3 ,9 6 6 3 ,2 4 5 ,5 1 4 ,6 1 2 0 ,3 1 3 5 ,0
У воз 1 1 6 2 ,4 5 4 ,3 1 5 ,5 1 4 6 0 ,5 5 4 ,5 1 3 ,6 1 7 7 1 ,9 5 8 ,9 1 6 ,8 1 2 5 ,6 1 2 1 ,3
С алдо -7 5 4 ,0 5 8 ,3 1 6 ,0 -9 6 9 ,2 6 1 ,3 1 3 ,4 -1 1 0 8 ,7 7 1 ,4 1 8 ,4 1 2 8 ,5 1 1 4 ,4

ИНДУСТРИ ЈСК Е  ЗЕМЉ Е

П окривено ст  
уво за  изво зом 3 5 ,1 3 3 ,6 3 7 ,4

У део  у  
В о јводини

У део  у  
С рби ји 2 0 0 5

ЗЕМЉ Е  У  РА ЗВО ЈУ

У део  у  
В о јводини2 0 0 3 У део  у  

В о јводини
У део  у  
С рби ји 2 0 0 4

2 0 0 4 /
2 0 0 3

2 0 0 5 /
2 0 0 4

У део  у  
С рби ји

2 0 0 4 /
2 0 0 3

2 0 0 5 /
2 0 0 4

2 0 0 5

4 9 ,7

У део  у  
В о јводини

У део  у  
С рби ји2 0 0 3 У део  у  

В о јводини
У део  у  
С рби ји 2 0 0 4

П окривено ст  
уво за  изво зом 4 4 ,8 6 4 ,1

У део  у  
В о јводини

У део  у  
С рби ји

м ил .  УСД

 
Извор: РЗР на основу података РЗС 

Посматрано према појединим земљама најважнијим спољнотргивнским партнерима у 2005. 
години АП Војводина највећи део укупне спољнотрговинске активности остварује са Русијом, скоро 
трећину укупне активности, од чега се чак 38,8% односи на увоз енергената, сировина и 
полупроизвода из те земље. У укупној спољнотргивнској размени АП Војводине са скоро 40% 
учествује ЕУ-25, са 16% бивше републике СФРЈ (највећи удео има БиХ од 6,7% захваљујући највећем 
учешћу у извозу од 16,8%), док са око 7% учествују земље кандидати ЕУ. Суфицит у 
спољнотргивнској размени унутар групе од 20 земаља најважнијих спољнотргивнских партнера 
остварен је само са  БиХ, Италијом, Грчком, Украјином и Македонијом. 

Табела 50: Спољнотрговински партнери АП Војводине у робној размени у 2005. години 
мил УСД 

ИЗВОЗ Вредност Учешће УВОЗ Вредност Учешће УКУПНО Вредност Учешће 
БиХ 245,5 16,8 Русија 1167,5 38,8 Русија 1283,0 28,7 
Италија 206,4 14,2 Немачка 300,8 10,0 Немачка 442,2 9,9 
Немачка 141,4 9,7 Италија 169,0 5,6 Италија 375,4 8,4 
Русија 115,5 7,9 Хрватска 126,9 4,2 БиХ 297,5 6,7 
Мађарска 74,8 5,1 Мађарска 123,0 4,1 Мађарска 197,8 4,4 
Македонија 67,5 4,6 Казахстан 107,4 3,6 Хрватска 189,9 4,3 
Хрватска 63,1 4,3 Словенија 72,2 2,4 Словенија 132,7 3,0 
Словенија 60,5 4,1 Кина 62,3 2,1 Казахстан 107,7 2,4 
Грчка 59,2 4,1 Француска 58,3 1,9 Аустрија 101,9 2,3 
Украјина 58,3 4,0 Румунија 56,1 1,9 Румунија 99,7 2,2 
Аустрија 47,7 3,3 Аустрија 54,2 1,8 Македонија 93,5 2,1 
Румунија 43,7 3,0 БиХ 52,0 1,7 Украјина 91,3 2,0 
БеИгија 26,7 1,8 САД 51,8 1,7 САД 78,3 1,8 
САД 26,5 1,8 Чешка Реп. 34,9 1,2 Грчка 75,3 1,7 
Холандија 22,0 1,5 Украјина 33,0 1,1 Француска 75,1 1,7 
Словачка 20,3 1,4 Холандија 32,4 1,1 Кина 62,8 1,4 
Пољска 19,5 1,3 Белгија 28,4 0,9 Белгија 55,0 1,2 
Чешка Реп. 18,4 1,3 Македонија 26,0 0,9 Холандија 54,4 1,2 
Француска 16,8 1,2 Швајцарска 24,9 0,8 Ческа Реп. 53,3 1,2 
Бугарска 16,4 1,1 В.Британија 24,5 0,8 Пољска 41,6 0,9 

Извор: Привредна комора Војводине 

Двадесет производа који су најзаступљенији у структури извоза АП Војводине у 2005. години 
ималали су учешће у укупном извозу АП Војводине од 45,8% и учешће у укупном извозу Србије од 
14,7%. Са највећим учешћем у извозу издвојили су се Шећер од шећерне репе и Покривачи подова и 
тапете. На страни увоза 20 производа који су најзаступљенији у структури увоза АП Војводине 
имала су учешће од 48% у укупном увозу АП Војводине, односно од 13,7% у укупном увозу привреде 
Србије. Са највећим учешћем у увозу издвојили су се Нафта сирова и Гас природни.  

Компаративне предности у АП Војводини, као и у привреди Србије, односе се на примарне 
производе и производе нижих фаза прераде. Проблеми у дугом року огледају се у тенденцијском паду 
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цена примарних производа и притиску конкуренције од стране земаља код радно-интензивних сектора 
са јефтином радном снагом.  

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА: Основни проблеми са којима се сусреће АП Војводина, па 
и привреда Србије, односе се на још увек присутну неусаглашеност са Правилима СТО и Принципима 
ЕУ. Са становишта производа и производних процеса проблеми и ограничења привредног развоја 
јављају услед одсуства специјализације, која мора постојати у малим земљама каква је Србија, 
непостојања стратегије извоза, и то уколико се жели убрзати привредни развој а истовремено 
заснивати на здравим основама. Привредни развој АП Војводине треба заснивати на извозним 
производима код којих се могу стећи компаративне предности, а то су: примарни пољопривредни 
производи, прехрамбени производи, хемијски производи, производи од коже, текстилни производи. 

МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА: Активна извозна политика може утицати на промену структуре извоза и 
на тај начин допринети већој специјализацији извоза, како би привреда, са једне стране, постала 
препознатљива на међународној сцени, а са друге, обезбедила неопходна девизна средства. 
Истовремено, стратегија развоја мора определити извозне секторе на којима ће се заснивати 
привредни раст и развој Србије и АП Војводине у будућности. Основни циљ привреде треба да буде 
достизање задовољавајућег нивоа конкурентности производа и услуга, као и конкурентности 
привреде. Притом, привреда треба достићи онај ниво развоја који ће обезбедити опстанак на 
међународном тржишту услед притисака конкуренције.  

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РЕФОРМЕ: Структурне реформе, прилагођавање међународним нормама и 
стандардима, уз све веће отварање привреде могу обезбедити повољан амбијент за прилив страног 
капитала, јачање извозних потенцијала и бржи привредни раст и развој. Усвојен Акциони план и 
Преговори о стабилизацији и придруживању допринеће бржој интеграцији тржишту ЕУ али и 
приступ финансијским фондовима ЕУ. Спровођење донетих закона последњих година, а који се тичу 
екстерног пословања требају бити само додатна сигурност тржишном пословању. У протеклих пет 
година донет је велики број системских закона који се директно односе на сектор привреде: Закон о 
страним улагањима, Закон о привредним друштвима, Закон о приватизацији, Закон о царинској 
тарифи, Закон о заштити конкуренције, Закон о заштити потрошача, Закон о ценама, Закон о 
спољнотрговинском пословању.  

SWОТ АНАЛИЗА 

Предности Недостаци 
 Неискоришћена природна богатства 
 Растући интерес улагања у привреду 
 Раст девизних резерви 
 Пораст СДИ 
 Стабилна макроекономска политика 

 Одсуство специјализације извоза 
 Неразвијено финансијско тржиште 
 Низак степен конкуренције  
 Постојање монопола 

 Шансе Опасности 
 Раст извоза 
 Долазак новог и свежег капитала 

(Greenfield) 
 Растућа заинтересованост за домаћим 

производима 
 Кредитирање пропулзивних извозних 

програма 
 Унапређење производних процеса код 

којих постоје шансе за стицање 
компативних предности 

 Политичка нестабилност 
 Прекид преговора са ЕУ и СТО 
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Продуктивност рада, стопе раста %
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3. Продуктивност рада и јединични трошкови 

ОСНОВНИ НАЛАЗ: Просечна годишња стопа раста продуктивности рада у индустрији АП 
Војводине у периоду 2000-2005. износила је 12,4% и виша је од просечне годишње стопе раста 
продуктивности рада у индустрији Србије (10,9%) и далеко виша од просечне годишње стопе 
раста продуктивности привреде Србије (6,1%). Физички обим индустријске производње имао 
је у периоду 2000-2005. бржи раст у АП Војводини (3,7%) у односу на Србију (1,3%). Међутим, 
на раст продуктивности током посматраног периода утицало је и континуирано смањивање 
броја запослених у индустрији. Индустрија АП Војводине је трошковно конкурентна у 2005. 
години јер су индустријски сектори остварили негативне стопе раста јединичних трошкова 
рада. 

АНАЛИЗА СТАЊА: Конкурентност српске привреде у периоду 2000-2005. побољшавана је из године у 
годину, међутим није достигла задовољавајући ниво. Међународне релавантне институције показују 
да су конкурентске позиције српске привреде ниске, али да су у последњим годинама те позиције 
унапређене. 

Ценовна конкурентност у Србији бележи погоршање у посматраном периоду. Са друге стране, реални 
ефективни девизни курс дефлациониран ценама произвођача у индустрији ушао је 2003. године у зону 
депресијације и утицао је на побољшање конкурентских позиција у односу на спољнотрговинске 
партнере. То је допринело побољшању трошковне конкурентност српске привреде, с тим да је 
индустрија била трошковно конкурентнија у односу на целу привреду, што указује да су у индустрији 
стопе раста продуктивности рада више а стопе раста јединичних трошкова рада ниже него у привреди. 

Просечна годишња стопа раста продуктивности рада у индустрији АП Војводине у периоду 2000-2005 
износила је 12,4% и виша је од просечне годишње стопе раста продуктивности рада у индустрији 
Србије (10,9%) и виша од просечне годишње стопе раста продуктивности привреде Србије (6,1%). 
Такође, ако се посматрају базни индекси (2000=100), кумулативан раст продуктивности рада у 
индустрији АП Војводине од 75,4% далеко је виши од кумулативног раста продуктивности рада у 
индустрији (59,5%) и привреди Србије (32,3%). 

      Графикон 46. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Висока продуктивност рада у индустрији АП Војводине показује да се у АП Војводини у посматраном 
периоду најефикасније користила и употребљавала радна снага. То указује да у АП Војводини треба да 
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постоји оправданост инвестиционих улагања у индустрији, планирање активне индустријске политике 
и остваривање крупних инвестиционих решења у циљу општег развоја привреде АП Војводине. 

Конкурентност индустрије била је на вишем нивоу од конкурентности привреде захваљујући високом 
расту продуктивности рада у индустрији. Раст продуктивности утицао је на смањивање нивоа 
прецењености националне валуте, што је водило побољшању конкурентских позиција произвођача у 
индустрији. Физички обим индустријске производње имао је у периоду 2000-2005. динамичан раст у 
АП Војводини (3,7%). Међутим, на раст продуктивности током посматраног периода утицало је и 
континуирано смањивање броја запослених у индустрији.  

У 2005. години продуктивност рада у индустрији била је нешто виша у АП Војводини (стопа раста 
10,7%) него у укупној индустрији привреде Србије (9,0%). Посматрано према секторским 
индустријама АП Војводина је остварила више стопе раста продуктивности рада само у Прерађивачкој 
индустрији у односу на укупну привреду Србије. У АП Војводини су у 2005. години унутар целе 
индустрије реализоване ниже стопе раста реалних бруто зарада од привреде Србије, чак су у сектору 
Вађења руда и камена стопе раста реалних бруто зарада биле негативне. Међутим, нижи јединични 
трошкови рада у АП Војводини остварени су само унутар Прерађивачке индустрије, па је привреда АП 
Војводине управо у том сектору побољшала своју конкурентску позицију.  

Индустрија АП Војводине је трошковно конкурентна у 2005. години јер су индустријски сектори 
остварили негативне стопе раста јединичних трошкова рада. Притом је код Прерађивачке индустрије 
и Производње и дистрибуције електричне енергије, гаса и воде остварен бржи раст продуктивност 
рада од раста реалних бруто зарада, што представља најбољи начин побољшања конкурентности. У 
сектору Вађења руде и камена остварено побољшање конкурентности резултат је малог повећања 
продуктивности рада и нешто мањег смањења реалних бруто зарада. У индустрији Војводине 
најконкурентнији је сектор Прерађивачке индустрије. 

Табела 51: Секторска конкурентност индустрије Републике Србије у 2005. години 
Индекси 

 Република Србија Војводина 

 Продуктивност 
Реалне 
бруто 
зараде 

Јединични 
трошкови 

рада 
Продуктивност

Реалне 
бруто 
зараде 

Јединични 
трошкови 

рада 
Индустрија - укупно 109,0   110,7   
Вађење руда и камена 109,1 100,40 92,0 101,9 98,98 97,1 
Прерађивачка 
индустрија 108,1 109,10 100,9 111,6 107,60 96,4 
Производ. и дистр. ел. 
енергије, гаса и воде  110,5 104,09 94,2 102,2 101,70 99,5 

У структури прерађивачке индустрије АП Војводине најконкурентнија индустријска област је 
Производња осталих саобраћајних средстава која се издваја по веома виској продуктивности рада и 
растућим реалним бруто зарадама, што је имало за резултат најниже јединичне трошкове рада. 
Најмање је конкурентна индустријска област Производња канцеларијских и рачунарских машина која 
се издваја по веома ниској продуктивности рада, а растућим реалним бруто зарадама што је изазвало 
високе јединичне трошкове рада. 

Две индустријске области, које су оствариле највеће учешће (41,6%) у укупној индустрији у 2005. 
години, Производња прехрамбених производа и пића и Производња хемикалија и хемијских производа, 
испољавале су значајан ниво конкурентности и у укупној индустрији и у индустрији АП Војводине.  
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Jединични трошкови рада у прерађивачкој индустрији у 2005. години

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Рециклажа
Произ. намештаја и разноврсних производа

Произ. осталих саобраћајних средстава
Произ. моторних возила и приколица

Произ. прецизних и оптичких инструмената
Произ. радио, ТВ и комуникационе опреме
Произ. електричних машина и апарата
Произ. канцелар. и рачунских машина

Произ. машина и уређаја, осим електрич.
Произ. металних производа, осим машина

Произ. основних метала
Производи од неметалних минерала

Производи од гуме и пластике
Произ. хемикалија и хемијских производа

Произ. кокса и деривата нафте
Издавање, штампање и репродукција записа
Произ. целулозе, папира и прерада папира

Производи од дрвета и плуте, сем намештаја
Произ. коже, предмета од коже и обуће

Произ. одевних предмета и крзна
Произ. текстилних предива и тканина

Произ. дуванских производа
Произ. прехрамбених производа и пића

Србија AП Војводина

409,1

Графикон 47. 

Побољшању конкурентности прерађивачке индустрије у АП Војводини у 2005. години допринеле су 
оне индустријске области које су испољавале или бржи раст продуктивности рада од раста реалних 
бруто зарада (Производња прехрамбених производа и пића; Производња дуванских производа; 
Производња кокса и деривата нафте; Производња хемикалија и хемијских производа; Производи од 
гуме и пластике; Производња металних производа, осим машина; Производња осталих саобраћајних 
средстава; Рециклажа) или је продуктивност рада расла а реалне бруто зараде опадале (Производња 
целулозе, папира и прерада папира; Производи од неметалних минерала; Производња намештаја и 
разноврсних производа) или је продуктивност рада опадала спорије него што су опадале реалне бруто 
зараде (Производња текстилних предива и тканина; Производња моторних возила и приколица). 

Са друге стране су се издвојиле индустријске области које су утицале на погоршање конкурентности 
прерађивачке индутрије у АП Војводини. То су индустријске области код којих је или продуктивност 
рада расла спорије од раста реалних бруто зарада (Производња коже, предмета од коже и обуће; 
Производња електричних машина и апарата) или је продуктивност рада опадала а реалне бруто 
зараде бележиле раст (Производи од дрвета и плуте, сем намештаја; Издавање, штампање и 
репродукција записа; Производња основних метала; Производња канцеларијских и рачунарских 
машина) или продуктивност рада опадала брже него што су опадале реалне бруто зараде (Производња 
одевних предмета и крзна; Производња машина и уређаја осим електричних; Производња прецизних и 
оптичких инструмената). 

На побољшање конкурентности прерађивачке индустрије у АП Војводини у највећој мери је утицао 
раст продуктивности рада изнад раста реалних бруто зарада, али и континуирано смањење броја 
запослених. 
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ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА: Основни проблеми и ограничења са којима се сусреће 
индустрија у привреди АП Војводине, као и у привреди Србије, јесу чињенице да је присутна 
застарела опрема, истрајала технолошка решења, уз недовољна улагања у науку и ИР. Притом су у 
извозној структури већином заступљени природни ресурси, примарни пољопривредни производи и 
производи нижих фаза прераде.  

МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА: АП Војводина, као и Србија, не поседује производне потенцијале који би 
истовремено развијали увозно-извозне а конкурентне индустријске области. То се посебно односи на 
кратак рок. Технолошки геп у односу на развијени свет представља додатну препреку бржем 
привредном развоју АП Војводине, али не и ограничење индустријском развоју. Адекватна стратегија 
развоја Србије и АП Војводине, стратегија извоза, уз нова индустријска решења, могу дати позитивне 
резултате са становишта конкурентности привреде АП Војводине као и развоју привреде АП 
Војводине. 

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РЕФОРМЕ: Увођење међународних стандарда у производне процесе 
представљају потребан али не и довољан услов привредног просперитета. Унапређењем производних 
процеса, уз истовремено доношење законодавних решења по угледу на развијене тржишне економије,  
повећаће се изгледи за бржим привредним развојем АП Војводине. Прихваћена правила тржишне 
економије већ дају резултате и показују да треба истрајати како би се створио амбијент за прилив 
страних директних инвестиција и дала могућност онима који могу унапредити или повећати извоз. 
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V АНАЛИЗА РАЗВОЈА МСП И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

ОСНОВНИ НАЛАЗ: Анализа нивоа развијености МСПП сектора показује да мала и средња 
предузећа постају све значајнији сегмент привреде у спровођењу структурних реформи, 
посебно у функцији отварања нових радних места и оживљавања раста укупне привреде. Са 
доминантним учешћем у броју активних предузећа (99%), овај сектор са више од 60%, 
учествује у запослености и формирању укупног промета и са преко 50% у формирању бруто 
додате вредности привреде АП Војводине. Изнадпросечна пословна активност и добит 
остварена у МСП, значајно је утицала на прелазак привреде АП Војводине из зоне губиташа у 
нето добиташа у 2005. години. Први позитивни резултати започетих структурних промена и 
приватизације најизраженији су у јачању приватног сектора као најконкурентнијег дела 
привреде. Међутим, темпо развоја овог сектора и његово прерастање у носиоца привредног и 
укупног развоја Републике, извора нових радних места и битног инструмента смањења 
сиромаштва, зависиће од ефикасности реализације започетих структурних реформи, а пре 
свега, завршетка процеса приватизације. Стварање јаког приватног сектора кроз оснивање 
нових и развој постојећих МСП, посебно средњих предузећа која ће преузети иницијативу у 
области развоја и примене иновација и техничко-технолошког напретка, повећања 
продуктивности и конкурентности привреде, захтева даље унапређење стимулативног 
пословног амбијента и формирање тржишта финансијских и нефинансијских услуга 
прилагођених потребама развоја овог сектора. 

АНАЛИЗА СТАЊА: 

Развијеност МСПП сектора 

Анализа новоформиране статистичке базе података19 за мала и средња предузећа и предузетнике (за 
2004. и 2005. годину) указује на значај овог сектора за укупан привредни развој АП Војводине. МСПП 
сектор у 2005. години обухвата 76.121 привредног субјекта (19.748 малих и средњих предузећа и 
56.373 радње). Са учешћем МСПП од 99,8% у укупном броју привредних субјеката20 и са 68,2% 
запослених21 у привреди у 2005. години, Војводина се приближила уобичајеној структури тржишне 
привреде (99,8% и 70% респективно у ЕУ-15 у 2003.). У периоду од јануара 2005. до јула 2006. године 
основано је 4.297 нових предузећа (2.666 у 2005. и 1.631 у периоду јануар-јули 2006. године). 

Међутим, овај сектор још увек није носилац структурних промена иако је у 2005. години учествовао 
са 57,5% у оствареном укупном промету (62,5% у 2004.) и са 57,1% у БДВ (55,9% у 2004.). Привредну 
активност и ефикасност пословања АП Војводине, детерминишу велики привредни системи, јер 179 
великих предузећа (0,2% укупног броја привредних субјеката) стварају преко 40% укупног промета и 
БДВ. Такође, и изведени показатељи (промет и БДВ по предузећу и запосленом, учешће БДВ у 
укупном промету) указују на већу пословну активност великих предузећа, бољу продуктивност, 
ефикасност и конкурентност у односу на МСПП сектор. 

                                                 
19 Први пут у Србији обједињени су подаци за МСПП сектор (број предузећа, број запослених, укупан промет и бруто додата 
вредност) у складу са стандардима ЕУ. Истраживања су обављена у РЗС, а подаци се односе на 2004. и 2005. годину. 
20 Предузетници и правна лица и задруге; Анекс: Графикон 22 и 23: МСПП у структури предузећа АП Војводине у 2004. по 
величини и својини; Графикон 24 и 25: МСПП у структури предузећа АП Војводине у 2005. по величини и својини; Табела 
49: Број предузећа АП Војводине у 2004. и 2005. години. 
21 Анекс: Графикон 26: МСПП у структури запослених АП Војводине у 2004. по величини и својини; Графикон 27: МСПП у 
структури запослених АП Војводине у 2005. по величини и својини 
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Табела  52:  МСП и велика предузећа – основни показатељи пословања 

МСПП Велика Привреда-укупно  
2004 2005 2004 2005 2004 2005 

Број предузећа 77.720 76.121 203 179 77.923 76.300 
Број запослених 230.012 247.512 130.702 115.350 360.714 362.862 
Број радника по предузећу 3 3 644 644 5 5 
Промет по предузећу* 9.034 9.617 2.075.836 3.019.670 14.417 16.679 
Промет по раднику* 3.052 2.958 3.224 4.686 3.114 3.507 
БДВ по предузећу* 1.357 1.703 409.348 544.158 2.420 2.975 
БДВ по раднику* 458 524 636 844 523 626 
БДВ / промет, у % 15,0 17,7 19,7 18,0 16,8 17,8 

     *у хиљадама динара 
Табела 53: Структура МСПП– основни показатељи пословања 

Предузетници Микро Мала Средња 
 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 

Број предузећа 57.995 56.373 16.785 16.751 2.154 2.236 786 761 

Број запослених 65.714 86.927 30.967 30.698 44.909 46.711 88.422 83.176 

Број радника по предузећу 1 2 2 2 21 21 113 109 

Промет по предуз.* 5.050 4.447 8.177 9.260 59.915 70.822 181.791 220.684 

Промет по раднику* 4.457 2.884 4.432 5.053 2.874 3.390 1.616 2.019 

БДВ по предузећу* 664 736 725 1.091 8.978 12.013 45.020 56.525 

БДВ по раднику* 586 477 393 595 431 575 400 517 

БДВ / промет, у % 13,2 16,5 8,9 11,8 15,0 17,0 24,8 25,6 

      *у хиљадама динара 
До сличних закључака се долази и анализом приватног сектора – доминантног облика својине у 
привредној структури АП Војводине. У 2005. години у овом сектору пословало је 97% привредних 
субјеката који су запошљавали 69,2% укупно запослених и остварили преко 2/3 укупног промета и 
БДВ привреде АП Војводине. Скоро целокупан МСПП сектор је у приватној својини и мада ствара 
преко 70% укупног промета и БДВ приватног сектора привреде Покрајине, основна карактеристика 
овог сектора је уситњеност, исподпросечна пословна активност и ефикасност. Насупрот њима, велика 
приватна предузећа (96 предузећа – 0,1% укупног броја приватних предузећа у Покрајини), имају 
изнадпросечну пословну активност, продуктивност и ефикасност и стварају 22,4% укупног промета и 
29,6% БДВ приватног сектора Покрајине. 

Табела 54: Основни индикатори пословања приватног сектора АП Војводине у 2005. години. 

 Предузет-
ници Микро Мала Средња МСПП Велика Привреда 

Број предузећа 56.373 15.359 1.743 421 73.896 96 73.992

Број запослених 86.927 28.243 34.661 45.099 194.930 56.035 250.965

Број радника по предузећу 2 2 20 107 3 584 3

Промет по предузећу* 4.447 9.374 80.268 288.427 8.877 1.976.212 11.430

Промет по раднику* 2.884 5.098 4.036 2.692 3.365 3.386 3.370

БДВ по предузећу* 736 1.066 1.566 64.103 1.444 466.401 2.048

БДВ по раднику* 477 579 632 598 548 799 604

БДВ / промет, у % 16,5 11,4 15,7 22,2 16,3 23,6 17,9
     *у хиљадама динара 
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Водећи сектори у привреди АП Војводине су Прерађивачка индустрија, Вађење руда и камена и 
Трговина на велико и мало који стварају 65,4% БДВ и 77,5% промета привреде. Секторски распоред 
МСП опредељен је и техничко-технолошким и производним процесом карактеристичним за поједине 
секторе. Тако нпр. у капитално интензивним секторима послују углавном велика предузећа и ови 
сектори имају изнадпросечну продуктивност и ефикасност – од 88 предузећа која послују у сектору 
Производња електричне енергије, гаса и воде 7 великих предузећа имају опредељујући утицај на 
формирање укупног промета и БДВ сектора, а од 29 предузећа сектора Вађење руда и камена, ЈП НИС 
остварује 16% БДВ АП Војводине. Концентрисаност МСП је у радно интензивним и услужним 
делатностима са бржим обртом капитала и краћим производним циклусом што је још један показатељ 
недовољне економске снаге овог сектора, посебно средњих предузећа да преузму иницијативу у 
области развоја и примене иновација и техничко-технолошког напретка, повећања продуктивности и 
конкурентности привреде.  

На висину оствареног промета (34,2%) и БДВ (32,0%) МСПП сектора у 2005. највећи утицај имали су 
предузетници (41,7% и 57,6% респективно у 2004.) и то углавном предузетници који послују у 
секторима Трговина на велико и мало, Прерађивачка индустрија, Хотели и ресторани и 
Грађевинарство (89,4% промета и 79,5% БДВ предузетника). Преко 70% промета и 60% БДВ МСП 
сектора у 2004. и 2005. години остварила су предузећа која послују у секторима Трговина на велико и 
мало (углавном микро и мала предузећа), Прерађивачка индустрија (средња предузећа која стварају 
преко 1/5 БДВ сектора МСП) и Грађевинарство. 

Табела 55: Основни индикатори пословања по секторима у 2005. години 
          Сектор =100 

Број предузећа Број 
запослених 

Укупан 
промет 

Бруто додата 
вредност  

МСПП Велика МСПП Велика МСПП Велика МСПП Велика

Укупно 99,8 0,2 68,2 31,8 57,5 42,5 57,1 42,9 

Пољопривреда, лов и шумарство 98,6 1,4 62,7 37,3 78,4 21,6 61,2 38,8 

Рибарство 97,6 2,4 64,1 35,9 75,6 24,4 66,0 34,0 

Вађење руда и камена 97,8 2,2 3,0 97,0 0,3 99,7 1,0 99,0 

Прерађивачка индустрија 99,2 0,8 57,8 42,2 51,7 48,3 48,0 52,0 

Произ. ел. енергије, гаса и воде 92,1 7,9 42,1 57,9 23,2 76,8 26,7 73,3 

Грађевинарство 99,7 0,3 74,9 25,1 80,4 19,6 71,9 28,1 

Трговина на велико и мало 100,0 0,0 92,4 7,6 91,0 9,0 90,4 9,6 

Хотели и ресторани 100,0 0,0 97,3 2,7 89,5 10,5 99,8 0,2 

Саобраћај, складиштење и везе 99,9 0,1 66,3 33,7 63,8 36,2 73,0 27,0 

Финансијско посредовање 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

Послови с некретнинама 100,0 0,0 88,1 11,9 97,9 2,1 95,6 4,4 

Државна управа и соц. осигурање 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

Образовање 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

Здравствени и социјални рад 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

Др. ком., друшт. и личне услуге 99,8 0,2 72,9 27,1 71,4 28,6 63,0 37,0 
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Ефикасност пословања МСП сектора 

Ефикасност пословања МСП сектора анализирана је на основу: 1) учешћа овог сектора у стварању 
бруто оперативног вишка као мере профитабилности привреде - профита22 и 2) остварених стопа 
профитабилности23 предузећа по величини и својини. 

1) Опредељујући утицај на висину оствареног профита привреде АП Војводине имају велика 
предузећа (52,4%). Међутим, неопходно је истаћи да је утицај овог сектора на формирање профита 
АП Војводине резултат не само остварене високе БДВ, већ и значајног смањења трошкова рада (у 
односу на 2004. број запослених у 2005. у великим предузећима мањи је за 11,7%, у привреди за 6,6%, 
а у МСП за 2,3%). 

У оквиру МСП највећи утицај имају средња предузећа, али детаљнија анализа показује на проблеме 
пословања ових предузећа насталих као последице незавршеног приватизационог процеса 
(нерентабилног пословања неприватизованих средњих предузећа), али и измештања дела проблема 
пословања великих система (реорганизација великих предузећа из којих су издвојена углавном 
средња предузећа). Поред слабе економске снаге, неопходно је указати и на недовољан број средњих 
предузећа који би представљао солидну основу за динамичнији развој целокупног МСП сектора. 

Приватни сектор ствара 68,5% укупног профита привреде АП Војводине. У стварању профита 
приватног сектора доминантан утицај имају приватна МСП, посебно приватна мала и средња 
предузећа. Преко 1/3 профита приватног сектора ствара се у 96 приватних великих предузећа. 

             Графикон 48.                                                                   Графикон 49. 

Структура  укупнoг  профита  према  величини 
предузећа  у  2005.  години

12,0
16,8 18,7

52,4

0

10

20

30

40

50

60

Mикро Maла Средња Велика

у%
Структура  укупног  профита  приватног  сектора 
према  величини  предузећа  у  2005.  години

17,6

23,9 23,1

35,4

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Mикро Maла Средња Велика

у %

 
2) МСП сектор је најпрофитабилнији део привреде АП Војводине (38,7% стопа профитабилности 
МСП укупно и 48,6% стопа профитабилности приватних МСП према 38,6% и 44,7% респективно у 
АП Војводини). У оквиру МСП најпрофитабилнија су приватна микро и мала предузећа. Посебно 
треба истаћи профитабилност малих предузећа, која континуирано од 2001. године повећавају број 
запослених. Већа профитабилност приватних средњих предузећа у односу на профитабилност 
средњих предузећа укупно, указује на неопходност убрзаног завршетка приватизационог процеса 
ових предузећа (око 150 предузећа у друштвеној и државној својини). Приватизацијом средњих 
предузећа, повећањем њиховог броја, побољшаће се и ефикасност њиховог пословања, са свим 
позитивним ефектима на раст и развој МСП сектора и привреде АП Војводине. Такође, велики утицај 
на повећање укупне привредне активности, профитабилности и међународне конкурентности очекује 
се и приватизацијом великих предузећа (око 40 предузећа у друштвеној и државној својини).  

                                                 
22 Профит = БДВ – трошкови рада 
23 Стопа профитабилности = Профит / БДВ*100 
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            Графикон 50.                                                                     Графикон 51. 

Учешће  профита  у  БДВ  према  величини  предузећа
 у  2005.  години
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Конкурентност МСП 

Досадашње подстицајне мере и активности нису битније утицале на повећање нивоа 
међународне конкурентности МСП сектора и привреде у целини. Конкурентност МСП мерена 
преко продуктивности рада, трошкова рада и трошкова рада по запосленом показује да су 
најконкурентнија приватна предузећа, а најнижу конкурентност имају МСП друштвене и 
државне својине. Посматрано по показатељима: 
1) У периоду 2000-2005. године предузећа сектора МСП (осим микро предузећа приватне и државне 
својине), бележе тенденцијско погоршање индекса нивоа продуктивности рада. Притом, 
најпродуктивнија су предузећа из приватне (мала и средња предузећа) и задружне својине (микро 
предузећа), док су најмање продуктивна предузећа из друштвене, мешовите и државне својине. 
                                                                                                                             Графикон  52. 

Индекси  нивоа  продуктивности  у  АП  Војводини , 2000-2005 
(по  величини  предузећа )
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Континуирано смањење продуктивности и исподпросечни индекси нивоа продуктивности МСП (2000 
– 74,7; 2001 - 73,5; 2002 - 72,2; 2003 - 73,3; 2004 - 75,2; 2005 – 67,0), утицали су на погоршање 
конкурентне позиције МСП сектора и конкурентности укупне привреде АП Војводине. Велика 
предузећа континуирано бележе високе индексе нивоа продуктивности у односу на индекс нивоа 
продуктивности привреде Војводине и успевају делимично да анулирају висок пад продуктивности 
рада сектора МСП, доприносећи расту продуктивности укупне привреде АП Војводине и побољшању 
њене конкурентности.  
2) Континуирано повећање трошкова рада МСП сектора утицало је на смањење конкурентности 
привреде Покрајине – повећано учешће трошкова рада у укупним пословним расходима (2000 - 
9,83%; 2001 - 10,09%; 2002 - 10,96%; 2003 - 11,33%; 2004 - 10,90%; 2005 - 10,95%). У посматраном 
периоду једино су исподпросечна била учешћа трошкова рада микро и малих предузећа. 
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Најконкурентија су приватна МСП, а високи трошкови рада МСП у осталим облицима својине 
указују на одсуство важне компоненте конкурентности ових предузећа. 

Графикон 53.  
Структура трошкова рада у АП Војводини, 2000-2005 

(по величини предузећа)
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У оквиру МСП најефикаснија су мала приватна предузећа. МСП државне и друштвене својине 
издвајају се као неефикасна предузећа. 

3) МСП сектор има исподпросечне трошкове рада по запосленом. Најконкурентнија су приватна 
микро, приватна и мешовита мала и задружна средња предузећа, а најнеконкурентнија су задружна 
микро и државна средња предузећа. 

Графикон 54.  
Индекс нивоа трошкова рада по запосленом у АП Војводини, 

2000-2005 (по величини предузећа)
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ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА: МСПП сектор привреде такође је суочен с низом 
развојних ограничења која се односе на недовољну стимулативност системског амбијента и 
подстицајних мера економске политике, као и изградњу институционалне инфраструктуре неопходне 
за њихов складан и успешан развој, а пре свега, за повећање нивоа њихове међународне 
конкурентности. Кључни фактори који су утицали на недовољну ефикасност политике подстицаја 
раста и развоја овог сектора су: 
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 недовољна координација у спровођењу политике развоја МСПП између ресорно одговорних 
институција; 

 недостатак извора и одговарајућих начина обезбеђивања финансијских средстава под 
повољним условима, као и изостанак значајнијих улагања у развој МСПП (посебно за start-up и 
развој кластера, индустријских и технолошких паркова); 

 кашњење у доношењу нових закона неопходних за креирање повољне пословне климе; 
 недостатак одговарајућег кадровског потенцијала у јавном сектору за спровођење политике 

развоја МСПП; 
 неизграђеност ефикасног механизма за остваривање комуникације између јавног сектора 

(Владе и локалних власти) и МСПП. 

МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА: Развој МСПП сектора у АП Војводини део је системског амбијента и 
одговарајуће државне политике и један је од кључних програмских опредељења Владе Републике 
Србије и Извршног већа АП Војводине. Могућности развоја овог сектора директно су повезане са 
динамиком имплементације Стратегије за МСПП и Европске повеље, односно са ефикасношћу у 
спровођењу мера и активности дефинисаних у Акционом плану за развој сектора МСПП са 
приоритетним циљем уклањања ограничења раста и развоја овог сектора.  

Реализација стратешког пружања подршке развоју МСП и преузетништва претпоставља активности 
усмерене на отклањање препрека и стварање повољнијег амбијента за развој овог сектора кроз: 

 Креирање адекватног пословног амбијента и одговарајуће законске регулативе; 
 Унапређење квалитета и ефикасности државне управе и успостављања дијалога приватног и 
јавног сектора; 

 Подизање нивоа знања и способности у МСПП;  
 Наставак изградње институција за нефинансијску подршку МСПП и развој нефинансијских 
услуга; 

 Унапређење финансирања и финансијских мера подршке; 
 Подстицање развоја иновација и примена савремених технологија; 
 Подстицање развоја кластера; 
 Промовисање предузетништва; 
 Унапређење координације између донатора и домаћих институција и организација. 
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SWOT АНАЛИЗА 

Предности Недостаци 
 Усвојен Акциони план Владе РС о 

подстицању развоја МСПП 2006-2008 
 Динамичан раст приватног сектора 
 Мрежа регионалних агенција и 

канцеларија 
 Утицај на повећање укупне 

запослености 
 Утицај на динамичнији локални развој 

 Могућности и услови финансирања 
 Недовољна екстерна конкурентност 
 Недовољна обученост и информисаност 
 Неповезаност са научноистраживачким 

организацијама (у области увођења 
иновација, сертификата и стандардизације 
производа) 

 Слаба хоризонтална и вертикална 
повезаност предузећа – кластери, 
инкубатори, технолошки паркови 

 Одсуство свеобухватног статистичког 
праћења и усаглашености са стандардима 
ЕУ 

Шансе Опасности 
 Побољшање привредног амбијента 
 Завршетак процеса приватизације 
 Повећање инвестиционе активности, 

посебно прилив страних инвестиција 
 Развој и ширење тржишне економије 
 Развој финансијског тржишта у складу 

са потребама МСПП 
 Развој привредне инфраструктуре 
 Повезивање МСПП сектора (кластери, 

инкубатори, технолошки паркови) 

 Успоравање реформских промена 
 Неефикасност у имплемнтацији 

Стратегије и Повеље о МСПП 
 Сива економија 
 Недостатак финансијских средстава за 

модернизацију и унапређење ефикасности 
пословања МСПП 

 Спор раст стандарда становништва 
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VI ПРИВАТИЗАЦИЈА И РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 

ОСНОВНИ НАЛАЗ: У периоду 2002-2006. године (до 25. јуна)  приватизовано је 746 предузећа 
са седиштем на територији АП Војводине, остварен финансијски ефекат од 545,0 мил ЕУР 
прихода, обезбеђено је 275,5 мил. ЕУР за инвестиције и 50,5 мил. ЕУР за социјални програм. У 
структури приватизованих предузећа по величини доминирају мала предузећа (52,5%), средња 
предузећа чине 1/3, а велика 13,1%. Број друштвених предузећа у поређењу са 2000. годином 
смањен је за 54,2%.  

Највећи број приватизованих предузећа је из Сектора Прерађивачка индустрија (290). 
Приватизацијом предузећа у подсекторима: Производња прехрамбених производа, пића и 
дувана (97) и Производња производа од осталих минерала (33) остварено је 73,6% прихода и 
64,6% уговорених инвестиција у прерађивачком сектору. Приватизацијом пет предузећа из 
ова два подсектора: Фабрика цемента Беочин, Полет Бечеј, Апатинска пивара Апатин, Соја 
протеин Бечеј и Данубиус Нови Сад остварено је 39,0% приватизационог прихода и 28,6% 
инвестиција прерађивачког сектора. Посматрано са регионалног аспекта највећи број 
приватизованих предузећа је са територије Јужно-Бачког округа (228). Страни купци 
учествују у капиталу 51 предузећа са територије АП Војводина (6,8% укупног броја продатих 
предузећа) чиме је остварен приватизациони приход у износу од 172,8  мил. ЕУР (31,7% 
укупних приватизационих прихода). 

Према завршним рачунима предузећа и задруга за 2005. годину, коригованим за извршену 
приватизацију у 2005. и 2006. години (до 25. јуна), за приватизацију на територији АП 
Војводина преостало је 480 предузећа друштвеног облика својине. Реч је углавном о мање 
атрактивним предузећима чији је губитак три пута већи од остварене добити (привреда АП 
Војводина је у 2005. години нето добиташ). Ова предузећа чине 2,6% предузећа привреде АП 
Војводина, запошљавају 9,2% укупног броја запослених, располажу са 6,6% сталне имовине, 
6,9% капитала, остварују 3,0% укупног прихода, остварују 2,5% добити и 8,7% губитка 
привреде АП Војводина. Највећи проблеми концентрисани су у 20 неприватизованих великих 
система од којих је 13 у поступку приватизације (тендер – 3, аукција – 10). 

Завршетак приватизације уско је повезан са окончањем процеса реструктурирања великих 
привредних система и јавних предузећа. До сада је након успешно спроведеног 
реструктурирања, тендерском приватизацијом продато четири предузећа, а аукцијском 
приватизацијом осам  предузећа. У реструктурирању, а затим приватизацији ЈП, потребно је 
истаћи убрзане активности у оквиру ЈП НИС, док је овај процес у ЈП Војводина шуме и ЈВП 
Воде Војводине успорен. 

АНАЛИЗА СТАЊА: Процес приватизације један је од најзначајнијих сегмената у спровођењу 
структурних реформи у земљи и предуслов за динамичнији укупни привредни развој – повећање 
инвестиција, конкурентности, извоза, смањења степена незапослености и сиромаштва. Усвајањем 
пакета закона у јуну 2001. године (Закон о приватизацији, Закон о Акцијском фонду, Закон о 
Агенцији за приватизацију) приватизација у Србији се први пут утврђује као обавезна и орочена.  

У периоду 2002-2006. године (до 25. јуна) у Републици Србији кроз приватизацију друштвених 
предузећа путем тендера и аукција и приватизацију делимично приватизованих мешовитих 
предузећа продајом мањинских државних пакета акција на Берзи, продато је 1.963 предузећа, 
остварен је прилив од 1,9 милијарди ЕУР, за инвестиције обезбеђено 972,4 милиона ЕУР, а за 
социјални програм 271,6 милиона ЕУР.  
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Број приватизованих предузећа 2002-2006.
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Приватизациони приход 2002-2006.
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Акцијски фонд

АП Војводина

 Тендерском приватизацијом продато је 62 предузећа за 944,7 милиона ЕУР, обезбеђено 792,8 
милиона ЕУР за инвестиције и 271,6 милиона ЕУР за социјални програм; 

 Аукцијском приватизацијом је продато 1.272 предузећа, остварен прилив од 605,0 милиона 
ЕУР и обезбеђено 173,7 милиона ЕУР за инвестиције; 

 Продајом акција из портфеља Акцијског фонда остварен је финансијски ефекат од 354,3 
милиона ЕУР, а акције 629 предузећа су по први пут продате кроз трговину на Берзи.  

Предузећа са територије АП Војводине учествују са 38,0% у укупном броју продатих предузећа у 
Републици, остварила су 28,6% укупног приватизационог прихода, 28,3% средстава за 
инвестиције и 18,6% средстава намењених за социјални програм на нивоу Републике. 

                             Графикон 55. 
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У периоду 2002-2006. године (до 25. јуна) процесом тендерске и аукцијске приватизације24 у АП 
Војводина обухваћено је 781 предузећа: највећи број предузећа аукцијском приватизацијом (94,2%), 
тендерском приватизацијом 43 предузећа (5,5%), а у процесу реструктурирања налази се 2 предузећа. 
Од укупног броја предузећа обухваћених поступком приватизације продато је 60,6% - 473 
предузећа, чиме је остварен финансијски ефекат од 366,5 милиона ЕУР, обезбеђено 269,6 
милиона ЕУР за инвестиције и 50,5 милиона ЕУР за социјални програм.  

 Тендерском приватизацијом продато је 22 предузећа за 146,9 милиона ЕУР, обезбеђено 210,8 
милиона ЕУР за инвестиције и 50,5 милиона ЕУР за социјални програм;  

                                                 
24 Анекс Табела 50 Регионални распоред предузећа обухваћених процесом приватизације  у периоду 2002-2006.  године 
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 Аукцијском приватизацијом је продато 451 предузеће, остварен прилив од 219,6 милиона ЕУР 
и обезбеђено 58,9 милиона ЕУР за инвестиције; 

Продајом акција из портфеља Акцијског фонда, акције 273 предузећа су по први пут продате кроз 
трговину на Берзи  и остварен је финансијски ефекат од 178,5 милиона ЕУР.  

Табела 56: Резултати приватизације предузећа са територије АП Војводина 
 у периоду 01. 01. 2002- 25. 06. 2006. године 

  Метод приватизације 2002 2003 2004 2005 2006 Укупно 
1 Тендер 5 5 3 5 4 22
2 Аукција 56 191 96 74 34 451
  укупно (1+2) 61 196 99 79 38 473
3 Акцијски фонд 25 27 54 26 118 48 273

Број 
предузећа 

  УКУПНО (1+2+3) 88 250 125 197 86 746
1 Тендер 60,1 17,9 6,8 33,0 29,1 146,9
2 Аукција 14,9 63,1 57,5 58,0 26,1 219,6
  укупно (1+2) 75,0 81,0 64,3 91,0 55,2 366,5
3 Акцијски фонд 74,4 39,6 11,0 37,8 15,7 178,5

Продајна 
цена 
(мил.ЕУР) 

  УКУПНО (1+2+3) 149,4 120,6 75,3 128,8 70,9 545,0
1 Тендер 65,3 42,0 30,3 26,8 46,3 210,7
2 Аукција 3,6 17,3 24,8 8,4 4,8 58,9
  укупно (1+2) 68,9 59,3 55,1 35,2 51,1 269,6
3 Акцијски фонд 5,9 -  -   - - 5,9

Инвестиције 
 (мил.ЕУР) 

  УКУПНО (1+2+3) 74,8 59,3 55,1 35,2 51,1 275,5
1 Тендер 36,4 14,1 -  -  - 50,5Соц.програм 

(мил.ЕУР)   УКУПНО  36,4 14,1 - - - 50,5
            Извор: РЗР на основу података Агенције за приватизацију 

Најзначајнији приватизациони приходи од тендерске и аукцијске приватизације26 у периоду 
2002-2006. остварени су тендерском приватизацијом 7 предузећа (Беочинска фабрика цемента, ХИП-
Азотара Панчево, Јединство Апатин, Полет Нови Бечеј, Данубиус Нови Сад, Војводинапут-
Бачкапут а.д. Нови Сад и Напредак Стара Пазова) и  аукцијском приватизацијом 3 предузећа (Слога 
Каћ, ПИК Пригревица Апатин и Војводинапут Зрењанин), продатих за 145,3 милиона ЕУР (39,7% 
прихода од тендера и аукција, односно 26,7% укупних прихода од приватизације војвођанских 
предузећа). 

Приход остварен продајом акција из портфеља Акцијског фонда чини 1/3 укупног прихода од 
приватизације у периоду 2002-2006. Приватизациони приход Акцијског фонда27 остварен у 2002. 
години, када су продати државни пакети акција Апатинске пиваре, Соја протеина, Југоремедије, 
Хемофарма, учествује са 48,3% у вредности укупног приватизационог прихода (по свим методама 
продаје) у 2002. години, односно 41,7% у приходу Акцијског фонда 2002-2006. године. 

Секторски распоред приватизованих предузећа. Највећи број приватизованих предузећа са територије 
АП Војводина (607) је из четири сектора28: Пољопривреда, шумарство и водопривреда, Прерађивачка 
индустрија, Грађевинарство и Трговина на велико и мало, оправка, чијом продајом је остварено 91,1% 
приватизационих прихода и 90,4%  средстава за инвестиције.  

                                                 
25 Број предузећа чије су акције први пут продате на берзи 
26Анекс Табела 51 Предузећа са најзначајнијим учешћем у приходу од тендерске и аукцијске приватизације у АП Војводина 
у периоду 2002-2006. године 
27 Анекс Табела 52 Предузећа са најзначајнијим учешћем у приходу Акцијског фонда 2002-2006. 
28 Анекс Табела 53 Секторски распоред приватизованих предузећа са територије АП Војводина у периоду 2002-2006. године 
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Продајом предузећа из подсектора29 прерађивачке индустрије: Производња прехрамбених производа, 
пића и дувана (97 предузећа) и Производња производа од осталих минерала (33 предузећа), остварено 
је 73,6% прихода и 64,6% уговорених инвестиција прерађивачког сектора. Око 1/2 прихода и 
инвестиција ова два подсектора, односно 39,0% приватизационог прихода и 28,6% инвестиција 
прерађивачког сектора, остварено је приватизацијом пет предузећа: Фабрика цемента Беочин, Полет 
Бечеј, Апатинска пивара Апатин, Сојапротеин Бечеј и Данубиус Нови Сад. 

                                                                  Графикон 58.                                                                   Графикон 59. 

Регионални распоред приватизованих предузећа. Посматрано са регионалног аспекта30 највећи број 
приватизованих предузећа је са територије Јужно-бачког округа - тендерском и аукцијском 
приватизацијом продато је 140 предузећа (42,9% приватизационих прихода од тендерске и аукцијске 
приватизације), а 88 предузећа преко Акцијског фонда (34,9% прихода Акцијског фонда). 

У структури продатих предузећа у Републици Србији, предузећа са територије Јужно-бачког округа 
(228 предузећа) учествују са 24,5% у укупном броју продатих, а 27,7% у укупном приватизационом 
приходу.  

Највећи број приватизованих предузећа тендерском и аукцијском продајом (278 предузеће или 
61,6%), налази се на територији 12 општина: Суботица 47, Зрењанин 29, Кикинда 19, Сента 11, 
Ковин 12, Панчево 20, Апатин 14, Кула 19, Сомбор 13, Бечеј 17, Нови Сад 71 и Сремска Митровица 
15.  

                                                 
29 Анекс Табела 54 Подсекторски распоред приватизованих предузећа  прерађивачке индустрије 
30 Анекс Табела 58 Регионални распоред приватизованих предузећа са територије АП Војводина 2002-2006. 

Ефекти приватизације у сектору Прерађивачка индустрија 2002-
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Карта 3. Регионални распоред приватизованих предузећа 
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Страним купцима у периоду 2002-2006. продато је 51 предузеће са територије АП Војводине, чиме 
је остварен приватизациони приход у износу од 172,8 мил. ЕУР, а уговорене инвестиције достижу 
152,7 мил. ЕУР. Страни купци учествују са 6,8% у броју продатих предузећа, а приход остварен 
продајом ино-купцима чини 1/3 односно 31,7% укупних приватизационих прихода АП Војводина.  

Табела 57: Ефекти приватизације предузећа продајом капитала страним купцима 2002-2006. године 

Број предузећа Приход Инвестиције Социјални програм Метод продаје 
укупно % мил. ЕУР % мил. ЕУР % мил. ЕУР % 

Тендер 9 17,6 94,6 54,7 145,3 95,2 42,3 100,0 
Аукција 9 17,6 4,1 2,4 1,5 1,0  -  - 
Акцијски фонд 33 64,7 74,1 42,9 5,9 3,9  -  - 
Страни купци - укупно 51 100,0 172,8 100,0 152,7 100,0 42,3 100,0 

Извор: РЗР на основу података Агенције за приватизацију 

Тендерском приватизацијом 9 предузећа31 (Беочинска фабрика цемента Беочин, Шајкашка Жабаљ, 
Румагума Рума, Шећерана Црвенка Црвенка, Полет Нови Бечеј, Ливница Кикинда, Север Холдинг 
Суботица, Хипол Оџаци, ХИП Азотара Панчево) остварено је 54,7% прихода од иностраних 
инвеститора. Мањински пакети акција из портфеља Акцијског фонда продати су страним купцима у 
33 предузећа, чиме је остварено 42,9% приватизационих прихода од страних купаца. 

Највећи број компанија продатих страним купцима (43) је из прерађивачке индустрије, чијом 
приватизацијом је остварено 166,4 мил. ЕУР односно 99,5% прихода од продаје страним купцима и 
обезбеђено за инвестиције 152,1 мил. ЕУР  (96,3% страних инвестиција).  

Продајом предузећа из подсектора Производња прехрамбених производа, пића и дувана, 
Производња хемијских производа и влакана и Производња производа од осталих минерала 
остварено је 87,6% приватизационих прихода од страних купаца32, пре свега захваљујући 
продаји Фабрике цемента у Беочину, Апатинске пиваре, ХИП Азотаре из Панчева и Полета из 
Новог Бечеја. Приватизацијом ова четири предузећа остварено је 59,0% приватизационих 
прихода од продаје страним купцима.  

Завршетак приватизације уско је повезан са окончањем процеса реструктурирања великих 
привредних система и јавних предузећа. Поступком реструктурирања обухваћена су два предузећа 
са територије АП Војводина: 

  ХИП Петрохемија Панчево  у  Јужно-банатском округу и 
 Новкабел Нови Сад у Јужно-бачком округу. 

Након успешно спроведеног реструктурирања: 

 Тендерском приватизацијом су продата следећа предузећа33: Ливница из Кикинде, Север 
холдинг Интернационал Суботица, Хипол Оџаци и ХИП Азотара Панчево. 

 Аукцијском приватизацијом су продата следећа предузећа: Утва Милан Премасунац Качарево, 
Утва Мепро Ковачица, Утва–возила Панчево, Застава Промет Сомбор, Минелопрема Панчево, 
Минел Фепо Зрењанин, Лола ФОП Врдник Ириг, Застава алати Сента. 

 Одређена је тендерска приватизација за два предузећа: ИМК 29. новембар Суботица, Милан 
Степановић Матроз Сремска Митровица, 

                                                 
31 Анекс Табела 55 Предузећа приватизована продајом страним купцима са најзначајнијим учешћем у приходу од 
приватизације 2002-2006. 
32 Анекс Табела 56 Подсекторски распоред предузећа прерађивачке индустрије приватизованих продајом страним купцима  
33 Анекс Табела 57 Предузећа продата након реструктурирања тендерском и аукцијском приватизацијом 2002-2006. 
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 Одређена је аукцијска приватизација за четири предузећа: Индустрија стакла Панчево, Клуз 
Тиса Нови Бечеј, Клуз Плитвице Вршац и Клуз Срем Рума, 

Реструктурирање јавних предузећа одвијало се по фазама које су формулисане у Стратешким 
плановима појединачних јавних предузећа. Због успореног и неравномерног процеса реструктурирања 
у односу на програмске задатке и циљеве, у већини јавних предузећа завршена је тзв. 
предприватизациона фаза (раздвајање регулаторних од комерцијалних делатности, одвајање 
споредних делатности, финансијска консолидација).  

ЈП НИС од 1. октобра 2005. године послује по новој организационој шеми (ЈП Транснафта Београд, 
ЈП Србијагас Нови Сад и АД Нафтна индустрија Србије Нови Сад). Два предузећа издвојена из ЈП 
НИС: Рафинерија нафте Београд, д.о.о. и Фабрика мазива ФАМ Крушевац д.о.о.,  приватизоваће се 
тендерском приватизацијом. У јануару 2006. године потписан је уговор са конзорцијумом Merrill 
Lynch-Raiffeisen Investment који је званично постао приватизациони саветник за НИС. Према предлогу 
приватизационог саветника, стратегија приватизације НИС-а предвиђа приватизацију у две фазе. У 
првој фази, која ће трајати три године, стратешком партнеру биће понуђен мањински пакет акција уз 
обавезу докапитализације, док је у оквиру друге фазе планирана продаја већинског пакета акција што 
ће омогућити управљачку контролу компанијом.  

Реорганизацијом јавних предузећа Србијашуме и Србијаводе издвојена су два јавна предузећа ЈВП 
Воде Војводине и ЈП Војводинашуме, која од 2003. године послују самостално.  

У ЈВП Воде Војводине у 2004. и 2005. години нису предузимане мере у оквиру реструктурирања.  

У ЈП Војводинашуме у 2005. години извршена је рационализација непрофитних делатности 
предузећа у области промета и угоститељства: смањен је број запослених за 72 радника уз 
обезбеђивање законом прописаних отпремнина, издато је у закуп 7 продавница, шест стоваришта и 
један угоститељски објекат. Стратешким планом предузећа за период 2006-2010. године утврђене су 
даље активности у оквиру процеса реструктурирања у циљу трансформација Јавног предузећа у 
акционарско друштво затвореног типа за ефикасније обављање делатности на профитабилној основи. 

ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА: Транзиција привреде Републике Србије одвијала се кроз паралелне 
процесе приватизације друштвених предузећа, реструктурирање великих привредних система и 
приватизацију делимично приватизованих мешовитих предузећа продајом мањинских државних 
пакета акција на Берзи. Укупни привредни амбијент Републике и АП Војводине у периоду од 2000. 
године, карактеришу бројни проблеми са којима је био суочен и поступак приватизације: ниска 
производна активност, висока задуженост, неконкурентност производа и услуга, неуједначена 
динамика реструктурирања, посебно јавних предузећа и великих система у задружној и друштвеној 
својини.  

Незаокружена законска регулатива (нерешена својинска питања, непрецизни подаци о имовини и 
обавезама предузећа, несређене катастарске књиге и др.) утицала је на повећање степена неизвесности 
и несигурности, посебно за потенцијалне стратешке партнере.  

Нерешена питања дугова била су највећа препрека реструктурирању и приватизацији великих 
привредних система са финансијским проблемима. 

Неодговарајућа контрола у предприватизационом и постприватизационом процесу утицали су да у 
Републици Србији преко 140 приватизација буде поништено, а 44 са територије АП Војводина.  

МОГУЋНОСТ РАЗВОЈА: Према завршним рачунима предузећа и задруга за 2005. годину, 
коригованим за извршену приватизацију у 2005. и 2006. години (до 25. јуна), за приватизацију на 
територији АП Војводина преостало је 480 предузећа друштвеног облика својине. Ова предузећа чине 
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2,6% предузећа привреде АП Војводина, запошљавају 9,2% укупног броја запослених, располажу са 
6,6% сталне имовине, 6,9% капитала, остварила су 3,0% укупног прихода, 2,5% добити и 8,7% губитка 
привреде АП Војводина. Неприватизована друштвена предузећа исказала су негативан нето 
финансијски резултат, обзиром да је исказани губитак три пута већи од остварен добити (привреда 
Војводине у 2005. години је исказала позитиван нето финансијски резултат). 

     Графикон 60. 

Основни резултати пословања друштвених неприватизованих 
предузећа АП Војводина у 2005. према величини предузећа
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У структури неприватизованих предузећа најзаступљенија су мала предузећа (392 предузећа),  
средњих је 68, док је 20 великих предузећа имало опредељујући утицај на исказане покатеље 
пословања друштвеног сектора својине привреде АП Војводине  у 2005. години. Од укупног броја 
великих предузећа друштвеног сектора својине у 13 предузећа је покренут поступак приватизације. 
Тендерском приватизацијом обухваћено је 3 предузећа (ДП Ђуро Стругар Кула, ДП Лабудњача 
Вајска и ДП Нови Сад-Гас Нови Сад), док је за 10 предузећа одређен метод аукцијске приватизације. 

Посматрано по окрузима највећи број неприватизованих предузећа друштвеног сектора својине је на 
територији Јужно-бачког и Јужно-банатског округа. 

Табела 58: Основни показатељи пословања неприватизованих предузећа у 2005.,по окрузима 
Број 

запослених
Стална 
имовина Капитал Укупан 

приход 
Укупне 
обавезе Добит ГубитакОкруг Број 

предузећа 
у % (округ=100) 

Северно Бачки 61 5,9 8,6 7,5 2,0 7,2 2,6 6,7 
Средње Банатски 25 6,4 8,0 5,1 3,4 6,1 0,6 5,7 
Северно Банатски 31 8,9 5,9 7,6 3,2 3,4 2,1 8,3 
Јужно Банатски 124 17,9 9,4 9,9 4,7 8,0 3,4 9,9 
Западно Бачки 54 14,9 9,9 11,7 3,6 6,1 2,6 16,3 
Јужно Бачки 133 6,1 5,0 5,4 2,5 2,2 2,6 7,1 
Сремски 52 11,5 8,0 9,9 3,9 4,2 1,4 7,9 

  Извор: РЗР на основу података НБС 

Окончање приватизације је кључни сегмент процеса преструктурирања привреде. Завршетак 
приватизације друштвених предузећа планиран је до краја 2007. године, а рок за окончање 
реструктурирања великих привредних система и јавних предузећа до краја 2008. године.  

У претходном периоду донет је сет закона који су на директан или индиректан начин подстицали овај 
процес: Закон о приватизацији, Закон о Агенцији за приватизацију, Закон о Акцијском фонду, Закон о 
стечајном поступку, Закон о привредним друштвима, и др. У 2005. години доношењем Закона о 



 

 123

изменама и допунама Закона о приватизацији, Закона о Агенцији за приватизацију и Закона о 
Акцијском фонду отклоњени су уочени недостаци у делу који се односи на контролу купопродајних 
уговора и трговину акцијама предузећа и створили институционални услови за бржу и ефикаснију 
приватизацију великих и презадужених предузећа. Изменама је омогућено да, кроз опрост јавних 
дугова купац предузећа неће имати обавезе према повериоцима, који ће своја потраживања моћи да 
наплате из приватизационог прихода. Због неефикасности и дугог трајања судских поступака процес 
раскида купопродајних уговора није био једноставан. Изменама закона Агенција за приватизацију 
добила је приоритет у давању одлуке о раскиду уговора о купопродаји и уведен је привремени 
заступник капитала који ће штитити државни капитал и управљати њиме од момента раскида уговора 
до коначне продаје предузећа. С циљем да се смањи број раскинутих уговора повећана је одговорност 
купаца. Изменама Закона о Акцијском фонду акције у портфељу Фонда преводе се у обичне чиме се 
обезбеђују управљачка права над акцијама којима Фонд располаже, а у случајевима кад менаџмент 
одбије да потпише берзански проспект, акцијама предузећа моћи ће да се тргује на берзи уколико то 
затражи најмање 10% акционара. Усклађивањем Закона о стечајном поступку са међународним 
стандардима одређени су прецизни критеријуми за покретање поступка: ограничено је трајање 
стечајног поступка на годину дана, обезбеђена је значајнија заштита поверилаца, одређени су 
строжији критеријуми за процену стручности стечајних управника. Предузећа која немају тржишну 
будућност одлазе у стечају. Део имовине која се прода може постати основ за почетак новог бизниса 
од стране новог предузетника, а добијена средства би се искористила за намиривање поверилаца. 
Агенција за приватизацију је од стране надлежних Трговинских судова именована за стечајног 
управника у 306 стечајних поступака (до јуна 2006.), од којих се 66% (202) односи на наслеђене 
стечајне поступке покренуте по старом Закону. Агенција је надлежна за 61 предузеће са територије 
АП Војводине, а за 15 војвођанских предузећа покренут је стечај по новом Закону о стечајном 
поступку, након фебруара 2005. године. 

У мају 2006. године Скупштина Србије увојила је Закон о инвестиционим фондовима и Закон о 
преузимању акционарских друштава, који ће омогућити већу заштиту малих акционара. Закон о 
инвестиционим фондовима од изузетне је важности за развој финансијског тржишта. Доношење овог 
закона омогућиће малим акционарима да удруживањем у фондове, учествују на тржишту капитала и 
инвестирају слободна новчана средстава са циљем стицања добити. Закон о преузимању између 
осталог, предвиђа да понуда за преузимање акција мора бити упућена свим акционарима по истој 
цени.   

За успешан завршетак приватизације, неоходно је, поред унапређења пословног амбијента и боље 
имплементације постојеће законске и правне регулативе, завршити законску регулативу и донети: 
Закон о поступку за упис у судски регистар обзиром да нека предузећа нису уписана у земљишне 
књиге, па не могу бити предмет продаје, Закон о денационализацији, Закон о реституцији и 
обештећењу старих домаћих власника којима је одузета имовина без надокнаде. 

Изградња стимулативног институционалног окружења за одржив привредни развој у наредном 
периоду захтева и: 

 Израду и имплементацију Пројекта приватизације субјеката јавног привредног сектора са 
циљем постепеног повлачења државе из привредне функције, 

 Израду и имплементацију Пројекта приватизације градског грађевинског и пољопривредног  
земљишта у државној својини и дефинисање државне политике на плану приватизације овог 
ресурса. 

Влада Републике Србије донела је у мају 2006. године Стратегију подстицања и развоја страних 
улагања, чији је приоритетни циљ унапређење пословног окружења и стварање повољније климе за 
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привлачење страних улагања. Агресивнија промоција СДИ и привлачење транснационалних 
компанија од изузетног је значаја у оквиру програма приватизације у циљу нових улагања и подизања 
квалитета производа који се нуде на домаћем тржишту.   

У наредном периоду неопходно је убrзано покретање иницијативе за приватизацију свих преосталих 
предузећа са већинским друштвеним капиталом, чију припрему за приватизацију треба спровести по 
скраћеном поступку конципираном и организованом од стране Агенције за приватизацију. У 
зависности од процене успешености приватизације сваког преосталог предузећа, Агенција ће 
предложити метод приватизације или покретање ликвидације или стечаја предузећа која су пословно 
пасивна, или се из других разлога не могу приватизовати продајом капитала аукцијском или 
тендерском приватизацијом. 

SWOT AНАЛИЗА 
Предности Недостаци 

 Динамичан раст приватног сектора 
 Јасна власничка структура  
 Формирање производне структуре чији 

производи се могу реализовати и на 
домаћем и на страном тржишту 

 Повећање ефикасности 
 Отворена тржишна економија 
 Развој финансијског тржишта 
 Пораст конкурентности 
 Макроекономска стабилност 
 Пораст животног стандарда 

 

 Нерешена својинска питања 
 Непрецизни подаци о имовини и 

обавезама 
 Вишак запослених 
 Недовољан број кључних инвеститора и 

стратешких власника са дугорочном 
визијом и мотивацијом за повећање 
продуктивности и конкурентности 

 Кумулирани дугови предузећа – обавезе 
превазилазе вредност капитала 

 Успорен и неравномеран процес 
реструктурирања јавних предузећа у 
односу на програмске задатке и циљеве 
утврђене стратешким и годишњим 
програмима развоја 

Шансе Опасности 
 Побољшање пословног и инвестиционог 

амбијента 
 Стварање политичке и институционалне 

сигурности и стимулативних услова за 
привлачење домаћих и страних 
инвестиција, посебно greenfield 
инвестиција 

 Ефикаснија имплементација Закона о 
стечају 

 Регулисање дугова презадужених 
предузећа 

 Демонополизација јавног сектора 
 Стимулисање интернационализације 

привреде и интегрисање у европске 
системе  

 Јачање предузетничког духа 
 Јачање правне сигурности 

 Пораст социјалних тензија  
 Доминација политике над економским 

циљевима 
  Недовољна финансијска средства за 

спровођење социјалних програма  
 Постојање «меких» буџетских 

ограничења 
 Незаокружена законска регулатива 
 Спора приватизација јавних предузећа 
 Монополи 
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VII ИНФРАСТРУКТУРА 

1. Саобраћај 

ОСНОВНИ НАЛАЗ: Друштвени производ саобраћаја, складиштења и веза АПВ у 2004. 
учествује са 7,8% у укупном ДП АПВ. Ова област запошљава 6,6% од укупног броја запослених 
у предузећима, установама, задругама и организацијама у АПВ. Саобраћајни систем је по 
својим перформансама, нарочито у периоду трајања економске изолације СР Југославије, знатно 
заостао у развоју за савременим саобраћајним системима развијених земаља. У НАТО 
бомбардовању знатну штету претрпела је саобраћајна инфраструктура и још увек нису сви 
обновљени сви објекти. 

У целини посматрано саобраћајни систем АПВ и читаве Србије је некомплетан, у погледу 
технике, технологије, организованости и менаџмента, застарео и превазиђен. Због тога је 
постао економски неефикасан, нерационалан у погледу потрошње енергије, неприхватљив у 
погледу негативних еколошких ефеката и неспособан да се висококвалитетном услугом 
активније укључи у међународне саобраћајне токове. Не одговара у потпуности потребама 
привреде и становништва и као такав представља лимитирајући фактор даљег развоја АПВ и 
Србије и потпунијег укључивања у међународну поделу рада. 

Са становишта путне привреде АПВ је хомоген регион, добро повезан са главним центрима и 
граничним прелазима. У погледу дужине путне мреже према функционалним категоријама и 
врсти коловоза стање је у АПВ доста повољније него у Србији. Густина  државних путева првог 
реда АПВ је близу европског просека. Неповољно је што путна мрежа АПВ по квалитету не 
задовољава европске стандарде, због чега је присутан проблем безбедног одвијања саобраћаја 
и заштите животне средине од његовог негативног утицаја. 

Слично као и код путева, железничка мрежа АПВ је довољне густине, али јој је због лошег 
стања потребна модернизација. Брзине и квалитет услуга су на ниском нивоу, тако да се 
корисници опредељују за друге видове превоза. Неопходно је реструктурирање и 
модернизација целокупног железничког система. 

Мада представљају једну од компаративних предности земље, пловни путеви нису довољно 
искоришћени, а речни саобраћај знатно заостаје за осталим видовима саобраћаја. 

Саобраћајна инфраструктура значајан је фактор ефикасности целокупног саобраћајног 
система, али и покретач привредног и друштвеног развоја АП Војводине и Србије, регионалног 
развоја и искоришћења компаративних предности локалних средина кроз повезивање 
туристичких и пољопривредних области са привредним центрима. Стога, у наредном периоду 
потребно је повећати улагање у све четири димензије саобраћајне инфраструктуре (друмски, 
железнички, речни и ваздушни саобраћај), како би се она довела на прихватљив ниво европског 
стандарда и оспособила за брз, ефикасан и безбедан превоз путника и робе са смањеним 
експлоатационим трошковима превозних капацитета и негативним утицајем на животну 
средину. При томе, акценат треба да буде на одржавању саобраћајне инфраструктуре са 
циљем довођења на пројектовано стање и подизању њеног квалитета, а потом на изградњи и 
реконструкцији главних праваца, пре свега мултимодалног путног и железничког Коридора Х, 
као и повећање класе пловности Дунава. 

АНАЛИЗА СТАЊА: Од 2000. године друштвени производ саобраћаја, складиштења и веза бележи 
значајан напредак, а његов допринос укупном привредном расту се повећава. У истом периоду 
регистрован је константан пораст физичког обима услуга саобраћаја. Из графикона се може уочити да 
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Удео предузећа саобраћаја и веза у укупном 
броју предузећа у АП Војводини према 

СВОЈИНИ

2.71

1.29

3.113.20 3.30

1.00

3.723.95

Друштвена Приватна Задружна Мешовита

2000 2004

ДП саобраћаја, складиштења и веза АП Војводине има мањи удео у укупном ДП АПВ, него што је у 
Србији у целини. Међутим, тај удео се константно повећавао, тако да се повећао и удео ДП 
саобраћаја, складиштења и веза АПВ у укупном ДП ове области у Србији.  

          Графикон 61.                                                                Графикон 62. 

Табела 59: Друштвени производ саобраћаја, складиштења и веза 

           у % 
Србија АП Војводина 

Удео ДП саобраћаја, складиштења и веза у ДП укупно 

Година 
Укупно Предузећа Индивидуални 

сектор Укупно Предузећа Индивидуални 
сектор 

Удео ДП 
саобраћаја, 

складиштења и 
веза АПВ у ДП 
саобраћаја, 

складиштења и 
веза Србије 

2003 11,2 13,4 3,3 7,5 8,8 2,8 20,5 
2004 12,0 14,4 3,4 7,8 9,3 2,7 19,3 

    Извор: РЗР, на основу података РЗС 

У области саобраћаја, складиштења и веза у Србији 2004. запослено је 7,5%, а у АП Војводина 6,6% 
од укупног броја запослених у предузећима, установама, задругама и организацијама у Србији (нису 
укључени приватни предузетници, лица која самостално обављају делатност и запослени код њих). 
Удео запослених у овој области у АПВ у односу на исте у Србији износи 22,7% и мањи је од удела 
укупног броја запослених у АПВ у односу на Србију. 

Број предузећа у области саобраћаја и веза (по старој класификацији делатности-ЈКД) у АП Војводини 
се у периоду 2000-2004. повећао од 454 на 579 или за 27,5%. Број малих и средњих предузећа се 
константно повећава, док се број великих смањио на само два. Спровођењем процеса реструктурирања 
и промене власничке структуре предузећа присутна је тенденција смањивања броја друштвених. У 
периоду 2000-2004 број приватних предузећа повећан је за 39,5%, док је број друштвених смањен за 
52,2%. Предузећа друмског саобраћаја су према величини претежно мала и приватна. 

       Графикон 63.                                                                Графикон 64. 

Бруто додата вредност саобраћаја, складиштења и веза за 
Србију
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1.1. Друмски саобраћај  

Мада се послрдњих година у структури превоза робе однос се мењао у корист железничког 
саобраћаја, друмски саобраћај је и даље најразвијенији вид саобраћаја са доминантном улогом на 
транспортном тржишту у превозу путника и робе у Србији и у АП Војводини, због чега се привреда 
највише и ослања на овај вид превоза. Према достигнутом степену индивидуалне моторизације, који 
показује стандард и економску снагу друштва, са 197,5 путничких аутомобила на хиљаду становника, 
Србија је за 2,5 пута испод просека ЕУ-15, а знатно заостаје и за десет нових чланица ЕУ (342 па/1000 
ст.). У односу на Србију, у АП Војводини степен моторизације нешто је повољнији и износи 203,7 
путничких аутомобила на хиљаду становника у 2005. години. У 2005. у односу на 2001. годину у АПВ 
је веће повећање регистрованих путничких аутомобила, док је у Србији забележен већи пораст 
регистрованих теретних возила и нарочито аутобуса у односу на Покрајину.  

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САОБРАЋАЈА У РЕГИОНУ ВОЈВОДИНЕ. Главни међународни 
саобраћајни токови су веома јасно изражени на транзитним паневропским коридорима. После кризног 
периода у последњој деценији прошлог века, саобраћај на овим коридорима још увек није достигао 
ниво из краја осамдесетих година. У региону АПВ најинтензивнији су саобраћајни токови између 
великих регионалних центара, посебно на вези Нови Сад - Београд - Панчево. Поред тога, до 
загушења долази на уливним саобраћајницама у градове и на граничним прелазима. Неопходно је 
трајно решити питање комбинованог друмско-железничког моста, изградњом новог Жежељевог 
моста. 

У Војводини нема никаквог озбиљнијег несклада између просторног развоја градских центара и 
мреже железничких пруга и категорисаних путева. Према просторном распореду и значају за регион 
Војводине, важни су саобраћајни чворови: Нови Сад, Суботица, Сомбор, Кикинда, Зрењанин, Сремска 
Митровица, Вршац, Панчево, Аеродром ''Никола Тесла'' и главни град Београд. 

Проблеми на граничним прелазима су већином везани за контролна и процедурална питања, као што 
су неефикасне процедуре, преклапања одговорности, недовољна координација у смислу граничне 
управе и надзора, организациони проблеми. Неки гранични прелази сада представљају уска грла или 
би то могли постати. На пример на друмско-железничком граничном прелазу Ватин су могући 
проблеми са повећањем друмског саобраћаја, док је у железничком саобраћају станица мала, 
царински преглед се обавља само за путнике, а за робу у Вршцу. На железничком граничном прелазу 
Шид продужено је време чекања због царинског прегледа путника и робе. На друмском граничном 
прелазу Батровци повећано је чекање, нарочито у летњим месецима, посебно за теретна возила. ЕУ ће 
помоћи да се унапреди рад овог прелаза. Из средстава CARDS програма финансирана је изградња 
новог друмског прелаза Хоргош. 

ПУТЕВИ. Дужина путева на територији АП Војводине износи 6.005 км и чини 15,6% укупне путне 
мреже Србије. Један од показатеља развијености путне мреже је број становника по километру пута. 
Према том показатељу на 1 км пута у Војводини долази 338 становника, док је у Србији 195 
становника на 1 км пута. Површина АПВ износи 27,8% површине Србије (без КиМ), али је удео 
дужине укупне путне мреже Војводине знатно мањи. Међутим, у погледу дужине путне мреже 
према функционалним категоријама и врсти коловоза у АПВ стање је доста повољније него у 
Републици Србији. У Покрајини се налази 32,5% државних путева првог реда Републике, 17,2% 
државних путева другог реда и свега 11,1% општинских путева. Највећи део путева Војводине је са 
савременим коловозним застором, 88,8%, што је знатно боље у односу на 62,5% путне мреже 
републике. Када се узму у обзир државни путеви првога реда, АПВ је у погледу густине путне мреже 
у односу на становништво изнад европског просека, а у односу на површину близу просека ЕУ. 
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Категорисани путеви према привредном значају
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        Графикон 65.                                                             Графикон 66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Војводини је изграђено 123,7 км аутопутева и 137,9 км полуаутопутева. Са мрежом путева највишег 
ранга од 261,6 км, АПВ у погледу њихове густине не одступа од европског просека. Са уделом 
аутопутева у укупној мрежи покрајине од 4,4%, Војводина се налази у самом врху европских 
земаља, одмах иза Немачке.  

Графикон 67. 

Удео  аутопутева у путној мрежи
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Табела 60: Густина путне мреже у 2004. 

Густина категорисаних 
путева Државни путеви I реда Државни путеви II реда Општински путеви  
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Србијa 5.134 3.208 497 311 676 666 57 65 1.382 1.187 134 115 3.077 1.356 298 131 

АПВ 2.955 2.624 279 248 812 812 77 77 884 866 84 82 1259 921 119 87 

Напомена: Полуаутопутеви и аутопутеви су укључени у државне путеве. Подаци се односе на Србију без Косова и Метохије. 
Извор: Израчунато у Републичком заводу за развој на основу података Републичког завода за статистику.  

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА. Главни проблем представља стање и квалитет путева. 
Многи су грађени пре неколико деценија, од различитих материјала и не испуњавају предвиђене 
стандарде у погледу елемената пута, дебљине коловозне конструкције, носивости и сл. Услед 
недовољног улагања у путну мрежу, њено одржавање није било адекватно и редовно, због чега су 
многи правци у незадовољавајућем стању, са неодговарајућим елементима. Вишегодишњи недостатак 
средстава за одржавање и развој путева има за последицу да саобраћајна мрежа није у потпуности 
изграђена и у погледу техничко-експлоатационих перформанси не може да пружи ниво услуга по 
европским стандардима. Око 80% мреже државних путева је незадовољавајућег стања.  

Лоше стање путне мреже, нарочито је изражено код општинских путева, од којих је 27% са 
коловозним застором од туцаника и земљани и где су незадовољавајући пројектни стандарди на 
знатном делу мреже. Посебно је неповољно стање код општинских путева. Ови путеви су од 
примарног значаја за свакодневно функционисање, развој и активирање потенцијала општина, насеља 
и сеоских подручја. Општински путеви врше функцију капиларне мреже, којом се остварује 
приступачност подручја општине са микро и са макро аспекта. Дужина општинских путева износи 
42,6% укупно категорисане мреже путева АПВ, што је мање од просека у Србији и развијеним 
државама (где је њихов удео око 60%). О општинским путевима брине општинска самоуправа.  

МОГУЋИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА. Основни циљеви развоја су: 

• Побољшање одржавања и обнова постојеће мреже путева,  
• Подизање нивоа безбедности саобраћаја на путевима, 
• Изградња и реконструкција инфраструктуре на паневропском Коридору Х, 
• Унапређење управљања друмским саобраћајем, 
• Унапређење заштите животне средине, 
• Повећање конкурентности, 
• Хармонизовање домаћег законодавства са регулативом и директивама ЕУ у области друмског 

саобраћаја и путне инфраструктуре. 

Тежиште унапређења путне мреже треба да буде усмерено на одржавање, посебно оне која обезбеђује 
приступ државним путевима и железници. Јер, путеве не треба посматрати искључиво са економске 
стране, већ треба сагледати и њихову друштвену улогу, и као основну потребу свих људи. Адекватним 
одржавањем и обновом постојеће мреже спречиће се убрзано пропадање путева, побољшаће се стање 
путне мреже и очувати већ уложени капитал. Због тога је потребно је да се прво изврши нова 
категоризација путева, којом ће се сагледати њихов стварни значај за друштво, и у складу с тим ће се 
обезбеђивати средства за модернизацију и одржавање. Потребно је преиспитати систем накнада за 
коришћење инфраструктуре, са циљем да се дугорочно обезбеди реалан и стабилан извор 
финансирања за одржавања путева. 
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На општинским путевима и улицама треба, у складу с могућностима, смањити на што мању меру 
пружне прелазе у нивоу или их бар обезбедити браницима, са циљем повећања безбедности одвијања 
друмског и железничког саобраћаја. Подизању нивоа безбедности саобраћаја на путевима допринеће 
доношење и примена новог закона, који ће бити усклађен са међународном праксом и на модеран 
начин уредити правила саобраћаја на путевима, услове за путеве, возила и систем саобраћајне 
сигнализације, као и организовање безбедности саобраћаја.  

Због свог највишег економског и транспортног значаја како за Србију/АПВ, тако и за ЕУ, завршетак 
модернизације и изградње Југоисточне европске саобраћајне осе у складу са европским стандардима 
има прворазредни приоритет у стварању путне мреже за 21. век. Поред тога, неопходна је изградња 
новог моста преко Дунава између Панчева и Београда, модернизација граничних прелаза и изградња 
обилазница око градова ради уклањања уских грла. 

У финансирању изградње и одржавања путева веома је важно да механизми финансирања и 
усмеравања средстава ка предузећу надлежном за путеве буду ефикасни и стабилни. Модел 
финансирања треба да почива на принципу да корисници путева у целини покривају трошкове 
одржавања и обнављања путне мреже. Веће  улагање у саобраћајну инфраструктуру нужно је 
потребно, да би се она довела на прихватљив ниво европског стандарда. На тај начин путеви ће се 
оспособити за брз, ефикасан и безбедан саобраћај, експлоатациони трошкови превозних капацитета 
знатно ће се смањити, а конкурентност друмског саобраћаја повећати. За финансирање изградње јавних 
путева, поред класичних начина, треба укључити и дугорочна улагања приватног капитала, кроз 
концесионе аранжмане и заједничка улагања јавног и приватног сектора. 

 

1.2. Железнички саобраћај 

АНАЛИЗА СТАЊА И ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ. Железнице АПВ и Србије карактеришу низак 
квалитет превозне услуге, слаба конкурентност у односу на окружење, високи трошкови пословања, 
огромни губици и неадекватна организованост система. Возна средства су веома стара, 
незадовољавајућег стања, неадекватне структуре и недовољног броја да задовоље тражњу. 
Информациони систем недовољно је развијен и у многим сегментима застарео, што је препрека 
развоју железнице и примени нових информационо-комуникационих технологија.  

Железничка мрежа АПВ знатно је гушћа него у осталим деловима Србије и појединим европским 
земљама. Војводина располаже железничком мрежом дужине око 1.580 км, од чега је 
електрифицирано само око 16%, што је знатно мање него у Србији (32,7%). У АПВ постоји укупно 43 
пруге са 73 деоница. Регион АПВ је саобраћајно хомоген, са железничком мрежом којом су добро 
повезани главни центри. Железничка мрежа АПВ довољног је капацитета, али јој је неопходна 
модернизација. Највећи део пруга су једноколосечне. 

Лоше је стање и скромне техничко-експлоатационе перформансе инфраструктурних капацитета. 
Елементи пруге знатно одступају од пројектованих карактеристика. Просечна старост магистралних 
пруга у Србији је 34 године, а у АПВ велики део пруга стар је још више, са веома високим степеном 
дотрајалости пруга и пружних објеката. Последица тога су веома ниске брзине кретања и велики број 
деоница са редукованом брзином кретања возова. На само 2,5% мреже дозвољене су брзине 100-120 
км/час. Европске стандарде у погледу највеће допуштене носивости од 22,5 т/осовина задовољава 29% 
дужине пруга у Војводини. Сигнално-сигурносна постројења су дотрајала. Постојеће стање 
телекомуникационих постројења, ваздушних линија и телекомуникационих водова веома је лоше. На 
карти је дат детаљнији приказ пруга и железничких станица у Војводини. У Прилогу дат је списак 
пруга Железница Србије на подручју Војводине.  
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Карта 4:  Железничке пруге у Војводини 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пруга Београд - Нови Сад - Суботица пружа најбољу услугу која се нуди у унутрашњем саобраћају, 
како по броју возова, тако и по експлоатацији и приходу, а има значајан потенцијал и за међународни 
саобраћај. Комерцијални потенцијал има и пруга Београд - Шид, према Хрватској и Словенији, где је 
забележен тренд повећања путника у међународном саобраћају. 

Квалитет услуга који се нуди у железничком путничком саобраћају у региону Војводине је међу 
најлошијима. Возови су стари преко 40 година. Посебно питање представља мрежа регионалних 
колосека и саобраћај на њој. У садашњим условима потребно је пажљиво размотрити исплативост 
појединих деоница и најповољнији систем експлоатације. На нерентабилним пругама треба 
обуставити саобраћај или предложити локалним властима њихово финансирање. Треба имати у виду 
потенцијалне коридоре за регионалну железницу, као што је итинерер Панчево - Београд - Аеродром - 
Нови Сад. 

И поред начелног опредељења за унапређење интегралног система транспорта, постојећи ниво његове 
развијености је низак. Основни разлози за ово су: стање компоненти инфраструктуре интермодалног 
транспорта, транспортне мреже и транспортних средстава, неодговарајућа организација саобраћаја, 
као и недовољна информациона подршка свеобухватном и истовременом планирању процеса у 
јединственом интегралном транспортном ланцу, 

МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА. Железнички саобраћај има велики развојни потенцијал који се заснива на: 
растућој свести о улози железнице и редефинисаној саобраћајној политици ЕУ у правцу стимулисања 
потражње еколошки прихватљивих видова превоза. 

Уређивања железничког саобраћаја на нов начин регулисано је новим Законом о железници, који је 
усклађен са почетним директивама ЕЗ и правна је основа за реорганизацију железничког саобраћаја. 

Основни циљеви развоја и ревитализације железнице су: 

• Реструктурирање ЈП ''Железнице Србије'', 
• Модернизација и ревитализација железничке инфраструктуре, нарочито на Коридору Х, 
• Обнова и модернизација вучних и возних средстава, 
• Повећање ефикасности, конкурентности, профитабилности и квалитета услуга,  
• Унапређење информационо-комуникационог система, 
• Побољшљње безбедности железничког саобраћаја,  
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• Хармонизовање домаћег законодавства са регулативом и директивама ЕУ у области железничког 
саобраћаја и инфраструктуре. 

Завршетком процеса реструктурирања ЈП ''Железнице Србије'' створиће се ефикасна, тржишно 
оријентисана железничка компанија, са раздвојеним железничким предузећима за обављање јавног 
превоза и за управљање железничком инфраструктуром, која би имала самосталност у управљању и 
здраву финансијску структуру. Доношењем уговорног плана регулисаће се однос са државом. Појава 
више превозника ствара услове за увођење конкуренције превозника, што ће повећати квалитет 
превоза. Извршиће се редукција нерентабилних пруга и оптимизација продајне мреже. Наставиће се 
са смањењем броја запослених уз надокнаду, што ће се одразити на повећање продуктивности. 
Уједначаваће се услови конкуренције између железнице, друмског и речног саобраћаја у складу са 
саобраћајном политиком и директивама ЕУ. За завршетак процеса реструктурирања неопходна је 
финансијска консолидација железнице.  

Приоритетна активност у области железничке инфраструктуре је побољшање постојећег лошег стања 
пруга до нивоа пројектованог стања, чиме се продужава експлоатациони век железничке мреже. 
Железничке пруге у Србији чија је модернизација и ревитализација у складу са европским 
стандардима и техничким нормама од виталног и приоритетног значаја, како за синхронизацију с 
европском железничком мрежом, тако и за унутрашњи саобраћај налазе се на Коридору Х и његовим 
крацима. Наставиће се процес модернизације магистралних и ревитализације регионалних пруга 
националног значаја. Радови ће обухватити замену горњег строја и санацију доњег строја (труп, пруге 
и објекти), ремонт и модернизацију електротехничких постројења, заокруживање електрификације на 
Коридору Х и набавку савремених машина за одржавање. Најпре ће се извршити модернизација пруга 
међународног значаја, а потом и пруге националног значаја. Неопходно је изградити нов железнички 
мост у Новом Саду и Панчеву. Потребно је унапређење информационо-комуникационог система са 
циљем модернизације железнице и остваривања међумодалне повезаности услуга са европским 
окружењем. Наставком процеса модернизације и набавке возних средства створиће се услови да 
железница постане поуздан превозник.  

Могући извори финансирања пројеката инфраструктурног и саобраћајног дела железничког система 
су: повољни кредити и зајмови међународних финансијских институција, домаћи кредити, наменска 
средства Републике, средства Предузећа, учешће локалне самоуправе у пројектима од заједничког 
интереса и страни инвеститори. 

Иако Војводина представља значајан економски потенцијал, мало је вероватно да ће се потражња за 
железничким превозом увећати у кратком временском року, односно све док се квалитет и поузданост 
услуга не доведу на виши ниво. За Србију и АПВ је важно да, уколико жели да опстане и повећа своје 
учешће у светској робној размени, прихвати савремене методе и технологије транспорта, прилагоди 
своју инфраструктуру и опрему ка модерним транспортним технологијама, као важном фактору у 
очувању конкурентности своје робе и транспортних услуга. Циљ је да се Европи понуди висок 
квалитет логистичке услуге.  

 

1.3. Речни саобраћај 

АНАЛИЗА СТАЊА И ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ. У поређењу са осталим видовима саобраћаја, речни 
саобраћај је недовољно искоришћен у односу на своје потенцијале, нема значајнију улогу у превозу 
терета, док у превозу путника уопште и не учествује. Повећање заступљености унутрашњег 
водног транспорт је један од развојних праваца ЕУ, како из економских, тако и из еколошких разлога: 
растерећење друмског саобраћаја, снижавање трошкова, развој мултимодалног саобраћаја, итд. Поред 
основне улоге у транспорту путника и робе, речне саобраћајнице се користе и за наводњавање и 
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одводњавање одређених подручја, снабдевање водом, коришћење вода и водотока за производњу 
електроенергије, у грађевинарству (експлоатација дна река), рибарство, туризам, спортске активности 
итд. Зато, када се говори о развоју пловних путева и оправданости улагања у њих, потребно је имати у 
виду комплексност интереса и неопходност да се обезбеде средстава за задовољавање ширих 
друштвених интереса. 

Од деведесетих година речни саобраћај се развијао под утицајем многобројних неповољних 
ексрерних и унутрашњих услова. За време трајања економских санкција међународне заједнице, 
током и након завршетка НАТО бомбардовања, пловидба на главним рекама – Дунаву и Сави била је 
обустављена и сведена углавном на мали интензитет унутар земље.  

МРЕЖА УНУТРАШЊИХ ПЛОВНИХ ПУТЕВА. Република Србија/АПВ располаже са 
распрострањеном мрежом пловних путева, као и адекватним положајем лука и објеката, што 
представља добру основу за даљи развој речног саобраћаја. Пловни путеви Србије највећим делом 
налазе се у АП Војводини, у средњем делу подунавског пловидбеног система и имају огроман 
привредни и друштвени значај. Квалитет пловног пута и услови безбедности пловидбе нису 
уједначени на читавој мрежи. 

Војводину пресецају пловне реке Дунав, Тиса и Сава, које њену територију деле на три целине: Банат 
на истоку, Бачка на северозападу и Срем на југозападу. Река Дунав је најважнија водна саобраћајница 
и стратешки правац у Европи. Кроз Србију протиче у дужини од 588 км највећим делом кроз 
Војводину (око 358 км) и у читавом току је плован.  

Укупна дужина пловних путева у Србији износи 1.677 км, од чега 1.077 км на речним токовима и 600 
км на каналима хидро система Дунав – Тиса - Дунав (ХС ДТД). За носивост пловила до 1.500 т пловно 
је 1.360 км пловних путева. 

Табела 61: Дужина пловних путева у зависности од носивости пловила 

Дужина пловних путева у км, при нормалном 
водостају за пловила носивости до Пловни пут 

Укупна 
дужина 

пловног пута, 
км 150т 650т 1.500т 

Укупно 1.677 1.419 1.360 1.360
Дунав 588 588 588 588
Сава 207 207 207 207
Тиса 164 164 164 164
Тамиш 41 41 3 3
Бегеј 77 77 77 77
ХС ДТД 600 342 321 -
Бечеј-Богојево 90,2 90,2 90,2 -
Врбас-Бездан 80,9 80,9 80,9 -
Нови Сад-Савино Село 39,1 39,1 39,1 -
Оџаци-Сомбор 27,9 27,9 27,9 -
Бачки Петровац- 52,0 52,0 52,0 -
Пригравица-Бездан 31,7 31,7 31,7 -
Косанчић-Мали Ступар 21,1 21,1 - -

     Извор: РЗС, Билтен саобраћај и везе 

Према европској класификацији унутрашњих пловних путева са становишта саобраћаја, пловни 
путеви у Србији имају следеће класе: Дунав је рангиран у навише класе, VIб на делу од државне 
границе са Мађарском до Београда, и класу VII од Београда до границе са Бугарском; Сава и Тиса 
класе III и IV; Тамиш класе II и IV; Бегеј класе II и III; HS DTD класе од II до IV. 
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Карта 5: Унутрашњи пловни путеви у Србији 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                      Извор: Генерални план за унутрашњи водни транспорт у Србији – Witteveen Bos 2005. 

УСЛОВИ ПЛОВИДБЕ НА МРЕЖИ ПЛОВНИХ ПУТЕВА СРБИЈЕ И АП ВОЈВОДИНЕ. 

Река Дунав представља основу водног саобраћајног система у Србији и Војводини. Због њеног 
стратешког и економског значаја у Европи, увршћена у један од приоритетних паневропских 
саобраћајних коридора – Коридор VII. На читавом пловном току Дунава треба да се створе услови за 
развој и функционисање комбинованих превоза. 

Пловидба на Дунаву је, према Конвенцији Дунавске комисије из 1948, слободна за све заставе. Од 
укупне пловне дужине Дунава која износи 2.580 км, 22,8% се налази на територији Србије, односно 
13,9% у Војводини. За побољшање услова и безбедности пловидбе и добијања VII категорије 
неопходни су регулациони радови на критичним секторима у укупној дужини од око 40 км: Товарник, 
Апатин, Чивутски рукавац, Вемељ Петреш, Ушће Драве, Ердут-Богојево, Мохово, Чортановци, 
Бешка, Прелив. 

Река Сава је на територији пловна на целој дужини од 160 км којом протиче кроз Војводину. 
Обележавање пловног пута се не обавља од 1997. Пловидба Савом је угрожена рушењем друмског и 
железничког моста код Остружнице и присуством неексплодираних минско-експлозивних средстава у 
НАТО бомбардовању. Проблем представља и закривљеност трасе речног корита (нарочито на сектору 
узводно од Сремске Митровице где постоји више кривина радијуса мањег од 650 м), што погоршава 
услове навигације, смањује степен безбедности пловидбе и неповољно утиче на економичност 
пловидбе. Успостављање несметане и безбедне пловидбе на Сави подстаклo би регионалну сарадњу и 
развој, и повезивање овог дела земље са магистралним пловним путем Дунава и преко њега, даље са 
мрежом европских пловних саобраћајница. Може се очекивати да Сава постане пловни пут Vа 
категорије. 

Река Тиса протиче кроз Војводину/Србију дужином од 164 км и улива се у Дунав код Сланкамена. 
Пловидбени услови на Тиси су врло повољни, са стабилним параметрима пловности и обележавањем 
за даноноћну пловидбу. Претежно је оспособљена као пловни пут IV класе за бродове до 1.500 т 
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носивости. У наредном периоду може постати алтернативна саобраћајница за речне превозе између 
пет подунавских земаља.  

Хидро систем Дунав – Тиса - Дунав је вишенаменски водопривредни систем, чија је главна функција 
наводњавање и одвођење, али је и пловни пут. Састоји се од 12 пловних канала Бачке и Баната, 
укупне дужине 600 км који су сврстани у четири категорије пловних путева. Представља једну од 
највећих каналских пловидбених мрежа у Европи, који поред пловних канала обухвата и каналисане 
реке Бегеј и Тамиш.  

Прометно оптерећење на пловним путевима у Србији (укупан обим промета подељен са укупном 
дужином пловног пута т/км) показује да је оптерћење Дунава највеће, али да су генерално, 
транспортне могућности унутрашњих пловних путевиа изузетно мало искоришћене. 

Луке. Најважније је 12 јавних лука, од којих су осам међународне. Највећи број најзначајнијих лука 
налази се у АП Војводини. Скоро све луке су приватизоване или се налазе у процесу приватизације. 
Луке и пристаништа су добро повезане са главним путним и железничким правцима, при чему се 
назначајније луке налазе на тачкама укрштања паневропских Коридора VII и X (Београд, Нови Сад и 
Смедерево). Повољан географско-саобраћајни положај указује на значајне могућности њиховог даљег 
развоја са циљем задовољења потреба привреде и опслуга токова роба на унутрашњим пловним 
путевима. 

Луке имају значајан пројектовани капацитет.Због недостатка финансијских средстава за одржавање, 
инфраструктура је у релативно лошем стању, а опрема застарела. То је довело до неефикасности при 
вршењу основних лучких делатности. Извесни проблеми постоје у погледу капацитета дизалица у 
луци Нови Сад, када се приликом ниских водостаја претоварују тешки терети. Луке у садашњем 
тренутку у просеку нису искоришћене и раде испод својих претоварних капацитета. Постојећи 
информациони системи у лукама су делимично развијени и то на нивоу административних 
делатности, док се савремена информациона технологија при транспорту, складиштењу и претовару 
не користи. 

Садашње стање речне флоте је веома лоше имајући у виду старосну структуру и техничко-
технолошку застарелост.  

МОГУЋИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА. Србија и АП Војводина имају повољне природно-географске 
погодности и привредне услове за развој речног саобраћаја. Претежно сви пловни путеви су смештени 
у АП Војводини. Око пловних путева су територијално позиционирани пољопривредни региони 
земље. Мрежа унутрашњих пловних путева је разграната и погодна за пловидбу бродова разних 
величина. У будућности треба рачунати са порастом улоге речног саобраћаја, посебно у транзиту. 

Са циљем да се подстакне бржи развој, коришћење и интеграција речног саобраћаја са осталим 
копненим видовима неопходно је да се: 

 комплетира и модернизује лучка и пристанишна инфраструктура и опрема, обнове 
постојећи и изграде специјализовани терминали и индустријксо производни терминали 
(контенерски терминали, Ro-Ro),  

 побољшају везе лука и пристаништа са железничком и друмском инфраструктуром, са 
циљем да се расположиви капацитети упосле у већој мери и поспеши развој комбинованог 
саобраћаја, река-друм и река-железница, 

 изврши специјализација рада и развојних програма лука у складу са привредним развојем и 
захтевима транзита робе, 

 интензивније развијају мултимодални терминали у лукама, који ће бити способни за пружање 
комплетних транспортних, претоварних и логистичких услуга у свим видовима превоза, 
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 побољшају пловидбени услови на пловним путевима. Потребно је унапређење одржавања 
унутрашњих пловних путева у погледу навигације и сигнализације. Адекватну пажњу треба 
посветити побољшању пловидбених услова реке Дунав, на сектору узводно од Београда на 
дужини од око 40 км. За повећање категорије пловног пута неопходно је извшити регулационе 
радове, обележавање пловног пута и уређење зимовника. На реци Сави је потребно извршити 
чишћење речног корита, багеровање и постављање система обележавања пловног пута и 
објеката безбедности пловидбе. Мрежа канала ХС ДТД задовољава пловидбене услове али се 
мора много више улагати у његово побољшање. Постоји и интерес за новим улагањима у обнову 
Бегеја као важне споне градова у Војводини и Темишвара у Румунији. Циљ ревитализације је да 
се Канал врати у првобитно стање, односно да изврши уклањање загађеног наноса и да се изврђи 
санација хидро-техничких објеката код Итебеја и Клека,  

 модернизује речна флота како би могла да буде конкурентна са флотама других земаља.Такође, 
важно је да се развија и домаћа путничка флота, која сада и не постоји, 

 примене нове технологије и уведе информациони систем и опрема за контролу безбедности 
пловидбе (развој радиотелефонског система и речног информационог система - РИС; развој 
електронске карте за српски сектор Дунава (Inland ECDIS) и усаглашавање са постојећим 
европским стандардима за приказивање наутичких информација), 

 стимулативна улога пловних путева у туризму намеће изградњу већег броја марина за прихват 
туристичких пловила-јахти и чамаца. Због тога, потрбно је дефинисати стандарде за изградњу, 
опрему и минималне садржаје марина,  

 промени организациона структура и власништво бродарстава, лука и пристаништа. 

Србија се налази у средишту Балкана, на раскршћу главних саобраћајних коридора између запада и 
истока. Преко њене територије пружају се природне, најкраће и најрационалније друмске и 
железничке везе земаља западне и средње Европе и земаља и јужног дела Европе, Блиског и Далеког 
Истока, са великим могућностима за привлачење значајног транзитног саобраћаја и развој 
мултимодалног саобраћаја. АПВ захваљујући пловним рекама и каналима има природне услове за развој 
речног и каналског саобраћаја. Веома значајан и недовољно искоришћен потенцијал је Коридор VII - 
река Дунав, представља улазна врата за европско тржиште и за привредну сарадњу између Истока и 
Запада. У наредном периоду добијаће све већи значај, јер пружа огромене могућности јефтиног 
речног превоза робе. Поред Дунава, на дужини од око 400 км у АПВ постоје услови за пловидбу за 
пловила до 1.500 тона носивости на рекама Тиса, Бегеј, Тамиш и Сава. Веома повољан природно-
географски и саобраћајни положај Србије/АПВ пружају повољне компаративне услове за развој и 
ефикасно функционисање речног, копненог и ваздушног саобраћаја и за привлачење значајног 
транзитног саобраћаја преко своје територије. 

У наредном периоду је потребно повећати улагање у све четири димензије саобраћајне 
инфраструктуре (друмски, железнички, речни и ваздушни саобраћај), како би се она довела на 
прихватљив ниво европског стандарда и оспособила за брз, ефикасан и безбедан превоз путника и 
робе са смањеним експлоатационим трошковима превозних капацитета и негативним утицајем 
на животну средину. 

Због великог значаја, како за земље Европске уније тако и за Србију/АПВ, коридор Х биће окосница 
развоја домаћег транспортног система и "мост" за међусобно повезивање периферије Европске уније. 
Стога, за Србију и Војводину модернизација и развој саобраћајне инфраструктуре на делу 
мултимодалног коридора Х кроз Србију има приоритетан стратегијски значај. На тај начин допринеће 
се разрешењу саобраћајног проблема балканског "уског грла". 
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SWOT АНАЛИЗА  

Предности Недостаци 

 Повољан географско-саобраћани 
положај који пужа АП Војводини 
природне компаративне предности за 
развој свих видова саобраћаја 

 Саобраћајнице у АП Војводини су део 
европске саобраћајне мреже 

 Европа је опредљена да развија 
саобраћај у АПВојводини на пан-
европским коридорима VII и X 

 Релативно разграната мрежа путева, 
пруга и пловних путева 

 Дефинисана саобраћајна политика ЕУ и 
основни циљеви 

 Саобраћајни систем је скромних 
перформанси, ниског квалитета превоза и 
недовољне конкурентске способности 

 Структура саобраћајног система није у 
довољној мери прилагођена потребама 
тржишта и корисника 

 Интегрални транспорт и логистика су мало 
затупљени и тек треба да се развијају 

 Низак технички ниво 
 Технолошка заосталост 
 Ниска ефикасност и квалитет услуга 
 Заостајање у организационом смислу за 

европским стандардима 
 Лоше стање и опремљеност саобраћајница 
 Елементи инфраструктуре не одговарају 

европским стандардима 
 Недостатак превозних капацитета и 

њихова неповољна структура 
 Недостатак финансијских средстава 
 Неповољан утицај саобраћаја на животну 

средину 
 Недовољно менаџера и високо-стручне 

радне снаге 
Шансе Опасности 

 Демократизација друштва, привредни и 
регионални развој и завршетак 
транзиционих и институционалних 
реформи у контексту спровођења 
Споразума о стабилизацији и 
придруживању ЕУ 

 Доносење нових закона из области 
саобраћаја, који су усклађени са 
комунитарним правом ЕУ 

 Интерес и спремност ЕУ да финансијски 
подржи модернизацију саобраћајног 
система Србије и његово укључење у 
главне европске саобраћајне токове 

 Заинтересованост страних инвеститора 
за улагање у саобраћајну 
инфраструктуру 

 Постојање тражње за транспортним 
услугама 

 Савремено организована и ефикасна 
саобраћајна предузећа 

 Интегрисањем појединих видова 
превоза може омогућити да Србија 
(АПВ) постане транспортно логистички 
центар региона 

 Развој друмског, железничког,речног и 
мултимодалног саобраћаја који ће 
обезбедити ефикасан и конкурентан 
превоз 

 Партиципација локалне самоуправе и 
предузећа у финансирању 
инфраструктуре и превозних капацитета 

 Веће учешће у одлучивању и 
одговорности локалне самоуправе за 
локалне пруге на којима се одвија мали 
саобраћај 

 Удруживање више општина на основу 
заједничких интереса 

 Смањење негативног утицаја саобраћаја 
на животну средину 

 Не постоји стратешка усмереност 
саобраћајних подсистема 

 Доминација политике над струком 
 Парцијални интереси 
 Отпор променама и одлагање суштинског 

реструктурирања и власничке 
трансформације великих саобраћајних 
система 

 Недовољна тржишна оријентисаност 
 Недостатак финансијских средстава за 

модернизацију саобраћајне 
инфраструктуре и превозних капацитета 

 Пропадање саобраћајне инфраструктуре 
 Преусмеравање транспортних токова на 

алтернативне правце 
 Повећање транспортних трошкова, а смим 

тим и цене производа  
 Конкуренција иностраних превозника и 

преузимање путника и робе из наше 
спољнотрговинске размене 

 Спор раст стандарда становништва 
 Повећан негативни утицај саобраћајног 

система на животну средину  
 Неусаглашена законска регулатива са 

комунитарним правом и техничким 
стандардима ЕУ 
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2. Телекомуникације 

ОСНОВНИ НАЛАЗ. Стање у телекомуникацијама није задовољавајуће, иако је боље него у 
већини других привредних области. У технолошком смислу, у сектору телекомуникација 
значајно је заостајање у односу на развијене европске земље. У Србији/Војводини је још увек 
присутан заостали проблем двојника у фиксној телефонској мрежи, пенетрација је испод 
нивоа европских земаља, постоји само неколико брзих Интернет конекција и врло мало АDSL 
приступа, у суштини за сада не постоји широкопојасни приступ, није обновљена сва 
телекомуникациона инфраструктура  оштећена у току НАТО бомбардовања, итд. Главне 
последице оваквог стања у сектору телекомуникација су следеће: не постоји либерално, 
транспарентно тржиште телекомуникација; монопол у фиксној телефонији и даље 
егзистира; развој телекомуникација је и технолошки и регулаторно стихијан; фиксна мрежа 
захтева велике инвестиције, пре свега у приступној мрежи; нема прилива капитала 
стратешких инвеститора; заостало се и у приближавању прописа и донетим актима у 
односу на земље из окружења. Сектор телекомуникација у Србији/Војводини значајно 
заостаје у развоју у поређењу са земљама ЕУ. Не постоји ни Политика ни Стратегија 
Владе Србије о развоју националних телекомуникација.  

АНАЛИЗА СТАЊА И ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ. Модерне телекомуникације представљају једну од 
основних потреба људи и значајан предуслов за развој савременог информационог друштва, што 
значи да су телекомуникације једна од главних полуга општег развоја и повећања конкурентности 
свих осталих привредних сектора који користе нове технологије. Економски развијене земље света 
определиле су се за либерализацију и повећану конкуренцију у свим сегментима телекомуникационог 
тржишта. Србија је задржала модел телекомуникационог тржишта са усамљеним, монополистичким, 
националним оператором телекомуникационих услуга. Србија/Војводина заостаје за земљама 
југоисточне Европе у погледу дерегулације тржишта телекомуникација, доношењу Закона о 
телекомуникацијама (2003) и формирању регулационог тела – Агенције за телекомуникације, која тек 
треба да да резултате функционисања. 

Акционарско друштво ''Телеком Србија'', које је основано је 1997, назначајнији је учесник у 
телекомуникацијама Србије и Војводине. У 2003. власничка структура је промењена и 80% 
власништва поседује ЈП ПТТ саобраћаја ''Србија'', а преосталих 20% припада грчком оператору ОТЕ. 
Односи међу њима су регулисани акционарским споразумима. ''Телеком Србија'' а.д. пружа фиксне и 
мобилне услуге. Иако је у 2005. престало ексклузивно право ''Телекома Србије'' да пружа услуге 
фиксне телефоније, у погледу монопола ништа се није променило. 

Фиксна телефонија. Развој телекомуникација у Војводини углавном је пратио развој 
телекомуникација у Србији као целини. ''Телеком Србија'' је у периоду 2001-2005. у Војводини 
уложио највише у развој фиксне телефоније, активирани су нови телефонски прикључци, чиме је 
данас стање знатно побољшано. 

Значајан део изградње телекомуникационе инфраструктуре био је заснован на проширењу приступне 
и транспортне мреже, затим замени старих и дотрајалих централа, док је изградња нових капацитета 
вршена дигиталним централама различитих произвођача (Ericsson, Siemens, Alcatel). Једини јавни 
телекомуникациони оператор у фиксној телекомуникационој мрежи је ''Телеком Србија'' у чијој 
мрежи у Војводини постоји 267 централа фиксне телефоније са 678.644 инсталираних линија и две 
централе мобилне телефоније. 
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Табела 62: Преглед постојећег стања инфраструктуре и опреме на крају 2005. 
    Вредност, мил.дин. 

Опис инвестиције Србија ИДР Север* 
Фиксна телефонија 58.323 9.975
Централе 12.915 2.405
Приступна мрежа 16.034 2.490
Транспортна мрежа 24.917 4.419
Специјализоване мреже 2.306 324
Техничка инфраструктура и кориснички уређаји 2.151 337
Мобилна телефонија  
ГСМ мрежа и централе 9.902 0
Инфраструктуралне инвестиције  
Рачунарски центар 7.324 53
Некретнине,земљиште и технолошка постројења 3.316 145
Телефонија и пренос података за потребе предузећа 487 79
Остале инфраструктуралне инвестиције 507 62
УКУПНА ОСНОВНА СРЕДСТВА 79.859 10.314

       *ИДР Север – Извршна дирекција регије Север и обухвата следеће градове: Нови Сад,  
       Зрењанин, Кикинда, Суботица, Сомбор и Сремска Митровица. 
       Извор: ''Телеком Србија''а.д. 
               Графикон 69. 
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Оптички водови одговарајућег капацитета постављају се на магистралним и локалним правцима. 
Постепено се проширују и капацитети ISDN мреже за пренос телефонских сигнала и пренос података. 
У приступној мрежи знатан број положених каблова су стари и незадовољавајућег квалитета. Велики 
број двојника најчешће је последица недовољних капацитета приступне мреже. Телеком је почео да 
пружа АDSL услуге. 

Табела 63: Стање приступне и транспортне мреже на крају 2005. 

Опис Србија 
Приступна мрежа  
Бакарна мрежа, км кабла 177.337 
Транспортна мрежа  
Бакарна мрежа, км кабла 3.340 
Фиброптичка мрежа, км кабла 9.174 
Водови 2.362.325 

Извор: ''Телеком Србија''а.д. 

Фиксна мрежа је недовољно развијена. Иако се број корисника константно повећава, проблеме у 
фиксној телекомуникационој мрежи најбоље одражава велики број двојника, недовољна пенетрација, 
низак проценат дигитализације и мали број прикључака широкопојасног Интернета (кабловског и 
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АDSL). Као што се види из табеле, доминирају дигиталне линије, док је број дуплекс и 
двојничких линија још увек врло висок. 

Табела 64: Број инсталираних линија фиксне телефоније на крају 2005. 

Опис Србија ИДР Север 
Фиксна телефонија   
Линије-потс 3.066.523 678.644 

• дигиталне 2.546.507 533.348 
директан 2.396.319 504.620 

дуплекс и двојник 150.188 28.728 
• аналогне 520.016 145.296 

директан 255.282 81.850 
дуплекс и двојник 264.734 63.446 

Линије – ISDN bri 86.381 12.280 
Линије – ISDN pri 3.043 519 

  Извор: ''Телеком Србија''а.д. 

Број становника Војводине према попису од марта 2002. године износи 2.031.992. Према подацима 
Републичког завода за статистику у 2005. у Војводини је било 682.148 корисника фиксне телефоније, 
што значи да густина телефонских претплатника на 100 становника износи 33,8. У односу на Србију 
укупно (35,9 претплатника/100 ст) стање у Војводини у погледу пенетрације је неповољније. За 
развијеним земљама Европе Србија знатно заостаје. 

Табела 65: Укупан број корисника фиксне телефоније у Србији и Војводини 

Србија ИДР Север Опис 2003 2004 2005 2003 2004 2005 
Фиксна телефонија 
Физичка лица 2.092.440 2.208.121 2.351.989 467.054 488.472 531.460
Правна лица 305.026 318.659 333.071 66.150 67.096 72.006
Јавна телефонија 11.435 12.966 13.618 2.495 2.744 2.792
Укупно корисника 2.408.901 2.539.746 2.698.678 535.699 558.312 606.258

Извор: ''Телеком Србија''а.д. 

 Мобилна телефонија је најпрофитабилнији део телекомуникација, јер су инвестиције знатно мање 
него у фиксну мрежу. У оквиру мобилне телефоније постоје два провајдера, Телеком и норвешка 
компанија „Теленор“, која је купила првог српског мобилног оператера ’’Моби 63“, некадашњи 
’’Мобтел“. Мобилна телефонија је у интензивној експанзији. У мобилној јавној телефонији 
пенетрација и покривеност су на високом нивоу (око 72% пенетрација, преко 80% покривеност 
територије и преко 95% покривеност становништва). Још увек се користи и мобилна мрежа прве 
генерације, али је она технолошки застарела и постепено се гаси. У оквиру две GSМ мреже мобилне 
телефоније, на основу непотпуних података, може се проценити да на територији Војводине постоји 
преко милион претплатника, а њихов број се константно повећава. Неповољно је што је мали удео 
postpaid корисника. 

Табела 66: Укупан број корисника мобилне телефоније мреже 064 у Србији  

Србија Опис 2003 2004 2005 
Мрежа 064 и 065 
Prepaid 1.729.284 2.185.441 2.709.777 
Postpaid 55.329 137.560 283.252 
Укупно  1.784.613 2.323.001 2.993.029 
Мрежа 062 и 063 1.500.000 2.000.000 2.400.000 
Укупно клијената  3.284.613 4.323.001 5.399.029 

                       Извор: ''Телеком Србија''а.д., www.mobtel.co.yu 



 

 141

Развој мобилних телекомуникација у Србији први је започео Мобтел, тако да данас у мрежи 062 и 063 
има око 2,4 мил. претплатника, од чега је преко 400.000 postpaid. Од новог власника ове мреже очекује 
се увођење новије технологије и многе иновације за кориснике у Србији, што ће побољшати квалит и 
ниво услуга. Нова технологија 3G почеће да се развија и у Србији, што ће корисницима омогућити 
видео позиве и гледање ТВ преко мобилног телефона. Такође, конкуренција два оператора мобилне 
телефоније требало би да донесе и снижавање цене. 

Мрежа за вишеструки пренос и Интернет. У Војводини је вишеструки пренос података остварен 
мрежом типа STM 16 (2.5 Мбит/с), постављеној по главним правцима и дужине око 350 км. Ова 
мрежа постављена је у облику прстена за пренос података. 

У погледу развоја информационог друштва, Србија се налази на зачељу Европе. Према 
истраживањима Телекома Србије и Цесида, на крају 2005. око 13,3% становника у Србији, односно 
око милион људи користи Интернет (званичних статистичких података нема). Разлози су низак 
стандард становништва и недовољно развијена приступна мрежа. Од приближно 2,6 милиона 
домаћинстава у Србији, свако друго има рачунар, у 55 % домаћинстава бар један члан зна да га 
користи, док у 35 % домаћинстава бар један члан користи Интернет. Од тих корисника само једна 
шестина користи Интернет у функцији посла, док га остали користе углавном за сурфовање, 
електронску пошту или за разоноду. Од 41 % корисника који се свакодневно повезује на Интернет 47 
% проводи на мрежи у просеку више од 60 минута, што говори да Интернет постаје све важнији медиј 
у Србији, иако у поређењу са земљама у окружењу, осим Албаније, и даље заостајемо. 

Табела 67: Коришћење Интернета у европским земљама, 2005. 

Држава Пенетрација (% 
популације) Држава Пенетрација (% 

популације) 
Шведска 75,2 Летонија 35,1 
Данска 69,5 Грчка 33,9 
Холандија  66,2 ЕУ 49,3 
В. Британија 63,1 Бугарска 29,3 
Португалија 58,2 Хрватска 29,2 
Немачка 57,0 Румунија 23,1 
Италија 49,3 Русија 15,5 
Словенија 48,5 Турска 13,9 
Чешка Р 46,9 СЦГ 11,2 
Француска, Словачка 42,3 Б и Х 5,1 
Шпанија 37,1 Албанија 2,4 

                Извор: Еуростат 

У Србији једино Интернет провајдери ''Телеком Србија'' и ''Верат'' обезбеђују међународне везе у 
комерцијалном саобраћају, док већина провајдера су мале приватне компаније које су усмерене ка 
закупу Интернет капацитета од њих и продаји крајњим корисницима основних сервиса. Такође, 
односи између ''Телеком Србија'' и осталих Интернет провајдера у великој мери оптерећени су 
проблемима, који проистичу из начина на који национални оператор тумачи и користи ексклузивна 
права (непостојање критеријума једнакости, брзог одзива и недискриминаторсних услова приликом 
продаје расположивих ресурса осталим провајдерима) На овај начин су Интернет провајдери 
доведени у неравноправан положај у односу на оператора који има монопол. Са аспекта приступа 
Интернету од стране корисника у Србији најзаступљенији је dail-up приступ. “Телеком Србија” а.д. је 
у својој мрежи обезбедио потребне капацитете којима је омогућен и широкопојасни приступ 
Интернету посредством АDSL модема који се постављају код крајњег корисника. До сада је у 
саобраћај укључено преко 20.000 АDSL корисника у Београду, Новом Саду и Нишу.  

Развој кабловске дистрибутивне мреже је изузетно динамичан и тренутно је регистовано око пола 
милиона корисника у Србији. Поред више мањих, постоје два највећа дистрибутера телевизијских 
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програма и Интернета преко кабловске мреже и то су ПТТ и СББ. Међутим, ова област пословања у 
Србији још увек није довољно регулисана, због чега је развој био стихијан. У наредном периоду 
неопходно је предузети бројне законске активности, јер овај сектор има значајну развојну 
перспективу. 

Још једна нерегулисана област у телекомуникационом сектору у Србији је пружање услуге VoIP 
(говор преко Интернета). 

МОГУЋИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА. За даљи развој телекомуникација у Србији/Војводини неопходна је 
либерализација тржишта, јасна недискриминаторска политика, конкуренција у области 
телекомуникационих услуга, инфраструктуре и опреме и независна и јасна регулатива. Основни 
циљеви развоја телекомуникација: 

• Имајући у виду да је “Телеком Србија” а.д. најзначајнији учесник сектора телекомуникација, 
унапређење квалитета услуга и ефикасније пословање ове компаније утицаће на развој читавог 
сектора. У том циљу неопходно је стално унапређивати и мењати пословни модел који треба да 
буде више усмерен на повећање тржишне усмерености ка пружању услуга, повећањем асортимана 
новим, а праћен организационим променама и реструктурисањем компаније; 

• Стално унапређивати бригу о корисницима, побољшавати квалитет сервиса, унапређење 
постојећих и увођење најновијих сервиса према захтевима корисника, унапређивати продају, 
побољшавати тарифну политику;  

• Треба извршити замену свих аналогних телефонских централа са савременим технологијама.  
• Наставити са модернизацијом фиксне мреже, пре свега њена потпуна дигитализација, раздвајање 

двојника и увођење широкопојасних услуга. Даља изградња оптичке мреже која ће постати 
окосница транспортне мреже. У циљу ефикаснијег решавања нереализованих захтева за 
телефонским прикључцима и обезбеђења нових услуга претплатницима неопходна је даља 
изградња приступне мреже . 

• Даље развијати мобилну мрежу GPRS/ЕDGE технологије и обезбедити покривање применом 3G 
технологије; 

• Започети процесе конвергенције фиксне и мобилне мреже. АDSL технологија представљаће 
основу за испоруку нових широкопојасних сервиса као што су: Интернет, IP centrex, Audio&Video 
Conference, E-Learning итд.  

• Јачање позиције Агенције и стварање регулаторне основе која ће свим учесницима омогућити и 
гарантовати равноправан и недискриминатосрки положај; 

• Постепена либерализација тржишта уз даљи развој доминантног оператора, чиме се са једне 
стране омогућава доминантном оператору да обезбеди стабилно пословање, а са друге омогући 
стални раст конкуренције; 

• Наставак интензивног развоја Интернета; 
• Формирање школске мреже и њено повезивање на Академску мрежу Србије; 
• Реализација државне широкопојасне Интранет мреже за потребе државних органа; 
• Већа ефикасност на изради и усвајању просторних и урбанистичких планова и ажурирању 

катастра ради обезбеђења неопходних предуслова за изградњу телекомуникационих објеката, 
посебно инфраструктурних, у складу са Законом о планирању и изградњи. 

• Поједностављивање прописа и закона о изградњи телекомуникационих објеката. Ако постоје 
дозволе за изградњу других објеката (водовод, гасовод, канализација, топловод, пут), увести 
обавезу инвеститора да се поставе цеви за спровођење телекомуникационих каблова, које би 
остале у власништву локалне самоуправе. 

• Подстицање развоја Информационог друштва путем имплементације e-goverment, e-education, e-
learning, e-business, e-banking i e-health. Имплементација електронске управе треба да подстиче 
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бољу координацију и већу ефикасност на релацији Влада – локална самоуправа, локална 
самоуправа – грађанин; 

• Ребаланс тарифа у фиксној мрежи и усклађивање тарифа са стварним трошковима и нивоима из 
Европе, до либерализације тржишта;  

• Стварање свих предуслова да се до краја 2009. обезбеди пружање универзалног сервиса што 
подразумева и његово дефинисање као и формирање фонда за његову имплементацију; 

• Да би се остварили наведени основни циљеви у развоју телекомуникација, и шире посматрано 
комплетног сектора ICT, неопходно је да се, пре свега, спроведу институционалне реформе у 
сектору телекомуникација. 

SWОТ АНАЛИЗА 

Предности Недостаци 
 Постојећа телекомуникациона 

инфраструктура 
 Постојећа фиксна телефонска мрежа са 

682.148 корисника и мреже мобилне 
телефоније са преко милион корисника 
у Војводини 

 Пружање услуга фиксне и мобилне 
телефоније и Интернета, као основе за 
мултисервисну мрежу са конвергентним 
услугама 

 Значајан девизни прилив из 
међународног обрачуна 
телекомуникационих услуга 

 Знатан удео сектора телекомуникација у 
БДП 

 Поседовање стручних знања потребних 
за управљање, одржавање и развој 
сектора телекомуникација. 

 Технолошка заосталост комутационих 
система 

 Недовољно изграђена и делом застарела 
бакарна приступна мрежа 

 Спор одзив, дуго чекање на телефонски 
прикључак 

 Постојање двојника у фиксној мрежи 
 Монопол у фиксној телефонији је и даље 

присутан 
 Неодговарајући тарифски систем 
 Низак проценат мобилних postpaid 

корисника 
 Недостатак пословно-маркетиншких знања 
 Област КДС није довољно законски 

регулисана, као ни пружање услуга VoIP 
Шансе Опасности 

 Велика незадовољена тражња је значајан 
потенцијал даљег развоја 

 Раст тражње и нови сервиси у мобилној 
телефонији 

 Увођење нових услуга и пакета услуга 
 Ребаланс тарифа 
 Измене Закона о телекомуникацијама у 

складу са актуелним трендовима у овој 
области 

  Доследна примена легислативе и 
регулативе 

 Јачање конкуренције (нови фиксни, 
мобилни и Интернет оператори) 

 Реструктурирање ''Телеком Србија'' 

 Недостатак финансијских средстава и 
банкарских кредита за значајније 
инвестиционе пројекте 

 Фиксна мрежа захтева велике инвестиције 
 Ограничења у примени тарифне политике 

и политике цена од стране државе 
 Ниска куповна моћ и спор раст стандарда 

становништва 
 Задржавање монопола 
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3. Енергетика 

Добра енергтеска инфраструктура подразумева квантитет, квалитет, сигурност 
снабдевања и захтевне параметре примарних и финалних енергената. АП Војводина не 
располаже са довољним количинама ни једног од енергената. Осим тога енергетска 
ефикасност у свим енергетским секторима је испод жељеног и могућег нивоа, а коришћење 
расположивих обновљивих извора енергије је потпуно маргинализовано. Постојећа законска 
регулатива је недовољна и неразрађена, тржиште енергије и енергетских услуга је 
неразвијено и енергетска политика и стратегија развоја неадекватна актуелним потребама 
економског развоја и смањења енергетске потрошње. У даљем тексту биће приказани могући 
правци развоја енергетике у АП Војводини. Неки сегменти који су значајни потошачи, 
обрађени су у другим поглављима (саобраћај, на пример),док други, такође важни енергетски 
сектори, као што су домаћинстава и зградарство, нису посебно приказивани, пре свега, због 
давања приоритета индустрији и комуналној енергетици где су ефекти значајнији, а периоди 
отплате инвестиција ипак краћи.  

3.1. Енергетски систем Војводине 

Конзумно подручје Војводине се може посматрати као заокружена целина. Обухвата површину од 
21,506 км2 на којој живи 2,031,992 становника задовољавајући своје животне и радне потребе за 
енергијом коришћењем следеће примарне енергије: 

• природног гаса, 
• течних деривата нафте, 
• угљева, 
• огревног дрвета и  
• отпадака из пољопривредне, пре свега ратарске, производње.  

Снабдевач целог конзумног подручја Војводине природним гасом је НИС - ГАС са седиштем у Новом 
Саду. Природни гас се обезбеђује из домаће производње и увозом из Русије. Испоручује се мешавина 
ова два гаса, јер је транспортни систем јединствен. Укупна дужина гасоводне мреже је 1,560 км са 
тенденцијом даљег пораста. 
Дистрибуција природног гаса се обавља двојако. Већи потрошачи из индустрије, комуналне 
енергетике и других сектора потрошње који се налазе на траси високопритисне гасне мреже, 
снабдевају се директно, посредством НИС-ГАС-а. Сви остали потрошачи се снабдевају посредством 
32 независна дистрибутивна предузећа.  
У систему НИС – ГАС-а се налази укупно цца 250 купаца. Од тога је поред 32 дистрибутера, око 220 
директних купаца са укупно око 500 потрошних места. У групи директних купаца се налазе само већи 
птрошачи из индустрије и комуналне енергетике. Међутим овом групом нису обухваћени сви 
потрошачи из индустрије и комуналне потрошње. Одређен број њих је прикључен на мрежу 
дистрибутивних организација, па су они изван непосредне контроле НИС ГАС-а. Због тога су у 
евиденцији НИС – ГАС-а, обухваћени и приказани као широка потрошња. Једино локалне 
дистрибутивне организације имају увид у стварну потрошњу природног гаса за ову групу потрошача 
из индустрије и комуналне потрошње. 
Потребе конзума Војводине за дериватима нафте су задовољене посредством већег броја снабдевача. 
Не тако давно, пре десетак година, постојала су само три значајна снабдевача: Нафтагас – НАП - Нови 
Сад, Југопетрол - Београд и Беопетрол - Београд. Данас, на терирорији Војводине егзистира више од 
150 снабдевача. Истина, највећи број њих се бави само снабдевањем моторним бензинима. Када је реч 
о снабдевању индустрије и јавних комуналних предузећа (дистрибутера топле или вреле воде за 
грејање) са великом сигурношћу се може тврдити да су доминантни снабдевачи дериватима нафте за 
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енергетске потребе (пре свега мазутом): НИС Нафтна индустрија Србије Нови Сад, Југопетрол 
Београд, Лукоил – Беопетрол Београд. 
Када је реч о снабдевању угљевима ситуација се драматично променила у односу на период из 1990. 
године. Тада су снабдевање угљевима обављали велики дистрибутери за потребе широке потрошње, а 
индустрија и други већи потрошачи су углавном угаљ куповали директно из рудника. Данас су 
снабдевање широке потрошње преузеле бројне мале трговачке фирме, пензионерске и синдикалне 
организације, па чак и неовлашћени појединци. Велики потрошачи се и даље снабдевају директно, али 
у знатно смањеним количинама. Основни разлог лежи у чињеници да је већи део индустрије у 
Војводини већ прикључен на природни гас. Истовремено се потрошња угља у Војводини знатно 
смањила и због чињенице да значајан део привреде ради са смањеним капацитетима, многа предузећа 
су погашена, док је и велики број домаћинстава гасифициран или прикључен на топлане. 
Отпад из пољопривредне производње се користи на месту његовог настајања, углавном у сеоским 
домаћинствима и спорадично на пољопривредним газдинствима. Најзаступљенији је окласак 
кукуруза. О овој групи примарне енергије у нашим условима је тешко говорити у неком системском 
прилазу. Све се заснива на појединачним иницијативама. То је на одређени начин и разумљиво када 
се има у виду да не постоје јасна стратегија у области енергетских ресурса нити подстицајне мере. У 
таквим условима одлучује појединачни интерес сваког субјекта. 
Од трансформисаних видова енергије, свуда па и у индустријској и комуналној енергетици, 
најзаступљенија је електрична енергија. Дистрибутер електричне енергије на територији Војводине је 
Електровојводина, Јавно предузеће за дистрибуцију електричне енергије са седиштем у Новом Саду. 
Електрична енергија се преузима из јединственог државног електроенеретског система којим управља 
Електропривреда Србије са седиштем у Београду. Дистрибуција електричне енергије до крајњих 
корисника се обавља на два начина. Један је посредством десет електро-дистрибутивних предузећа 
(Нови Сад, Суботица, Панчево, Зрењанин, Сомбор, Рума, Кикинда, Сремска Митровица, Врбас и 
Сента), а други директним снабдевањем четири највећа индустријска корисника (ХИП Петрохемија 
Панчево, ХИП Азотара Панчево, Матроз Сремска Митровица и БФЦ Лафарж Беочин). Матроз се 
снабдева на 20 кV напонском нивоу, а преостали на 110 кV.  
Снабдевање електричном енергијом Војводине је обезбеђено из јединствене јавне мреже 
Електропривреде Србије посредством 220 и 110 кV мреже преко 57 трансформаторских станица са 
трансформацијама напона: 220/35/6 кV, 110/35/20 кV, 110/20 кV, 110/35 кV, 110/35/8 кV и 110/6 кV. У 
току је плански прелаз на јединствену трансформацију 110/20 кV. 
Укупна дужина водова је 24,015 км, укупна инсталисана снага је 8,526 МВА, а укупан број 
трафостаница је 9,612. 
Више принципијелно, него што то нешто суштински значи, у енергетском билансу Покрајине као 
снабдевачи конзума Војводине електричном енергијом морају се поменути и индустријске енергане. 
Електрична енергија која се произведе у њима је занемарљивих количина и искористи се за сопствене 
потребе покривајући део конзума конкретне фабрике власника енергана. Такви извори постоје у: МСК 
Кикинда, Сојапротеин Бечеј, Карбодиоксид Бечеј и готово свим шећеранама. Само шећеране у 
Зрењанину и Сремској Митровици немају сопствену производњу енергије. Топлотном енергијом се 
снабдевају из оближњих термоелектрана-топлана у власништву Панонских електрана, а електричну 
енергију преузимају у целости из јавне мреже. 
Знатан део комуналне енергетике, грејање станбених и других објеката, у градовима је прикључен на 
системе даљинских грејања и блоковске котларнице у надлежности комуналних јавних организација и 
других субјеката надлежних за овај вид трансформисане финалне енергетске потрошње. Укупан број 
оваквих комуналних организација, што мањих што већих, је 22. 
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3.2. Структура финалне потрошње енергије у Војводини у 2004. 

На Графикону 70.  је приказана структура потрошње финалне енерије у Војводини у 2004. години. 
Енергетска потрошња је била 106.797 ТЈ (3.631 ктое), а у не-енергетске сврхе је утрошено 37.941 ТЈ 
(1.290 ктое). Укупна потрошња је била 144.738 ТЈ (4.921 ктое). Запажа се доминантан удео природног 
гаса и нафтних деривата али и готово безначајан удео обновљивих извора енергије.  

      Графикон 70. 
Структура потрошње финалне енергије у Војводини у 2004. години 
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Годишња потрошња финалне енергије у АП Војводини у периоду од 1990. до 2004. године приказана 
је на Графикону 71. Од 1990. године па до 2000. су изражене осцилације потрошње природног гаса и 
нафтних деривата и континуалан раст потрошње електричне енергије. Ипак се овај период не може 
сматрати ни регуларним нити репрезентативним за поуздану анализу. Последња регуларна година се 
сматра 1990., а после ње 2001. година.  
               Графикон 71. 

Потрошња енергената у енергетске сврхе у Војводини 
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Потрошња главних видова финалне енергије (природни гас, нафтини деривати и електрична енергија) 
је износила 43,873 GWh 1990. године а 31,888 GWh 2001. године. Пад од око 27% у односу на 1990. 
годину је последица драматичног пада економске активности. Пораст од 2001. до 2004. године од 20% 
је био још увек недовољан за достизање потрошње из 1990. године. Тренд пораста финалне потрошње 
главних енергената је евидентан и може се објаснити оживљавањем економске активности али и 
порастом животног стандарда (нафтни деривати).  
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3.3. Компаративна енергетска анализа Србије са окружењем, ЕУ и Светом 

Званични селективни подаци за АП Војводину не постоје. У Табели 68. су приказани кључни 
енергетски индикатори за Србију и Црну Гору, Свет, земље ЕУ-15 и ЕУ-25 и неке појединачне земље. 
На Графиконима 72, 73. и 74. су приказани најзначајнији појединачни енергетски индикатори.  

Табела 68: Кључни енергетски индикатори у 2003. години 

Станов. БДП БДП 
(ППП3) 

БДП/Ст 
ППП ППЕ4 

Потро
шња 
ел. 

енерг. 
(ПЕЕ) 

ППЕ
/ст. 

ППЕ/
БНД 

(ППП) 

ПЕЕ
/ст. 

СО2/ 
ТПЕС2 

СО2/
Поп 

СО2/Б
ДП 

(ППП) Регион/ 
Земља 

Мил. Млрд 
2000 $ 

Млрд 
2000 $ 

US$/ст. 
2000$ Мтое ТWh тое/ст.

тое/000 
US$ 

2000$ 
кWh/ст. тСО2/тое 

тСО2/с
т 

кг 
СО2/УС
$ 2000$ 

Свет 6268.0 33.391 49.315 7.868 10.579 15.223.0 1.69 0.21 2.429 2.36 3.99 0.51 

ЕУ-15 382.5 8.196 9.690 25.336 1.526 2.626.5 3.99 0.16 6.867 2.17 8.67 0.34 

ЕУ-25 456.7 8.573 10.612 23.237 1.737 2.922.1 3.80 0.16 6.399 2.24 8.50 0.37 

Србија и 
Црна Гора 8.1 10 20 2.506 16.2 32.4 2.00 0.80 3,.99 3.05 6.10 2.44 

Мађарска 10.1 52 136 13.418 26.3 36.8 2.60 0.19 3.637 2.19 5.70 0.42 

Хрватска 4.5 21 47 10.456 8.8 14.0 1.98 0.19 3.154 2.4 4.73 0.45 

Румунија 21.7 43 149 6.876 39.0 48.3 1.79 0.26 2.220 2.43 4.35 0.63 

Немачка 82.5 1.885 2.085 25.271 347 569.2 4.21 0.17 6.898 2.46 10.35 0.41 

Данска 5.4 163 157 29.082 20.8 35.6 3.85 0.13 6.599 2.71 10.43 0.36 
1) Производња+увоз-извоз-трансмисиони/дистрибутивни губици; 2) СО2 емисија настала само сагоревањем 
горива); 3) ППП (према текућим ценама) (Purchasing Power Parity); 4) ППЕ - Потрошња Примарне Енергије 
                   Графикон 72. 

БНД и Потрошња електричне енергије по становнику 
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Упоредном анализом индикатора на Графикону 72. може се закључити да је БДП по глави становника 
у Србији низак, а да је истовремено потрошња електричне енергије по глави становника врло висока. 
То је индикатор неефикасног коришћења електричне енергије, односно да се електрична енегија не 
троши у довољној мери за стварање нове вредности. Нажалост, велика количина електричне енергије 
се још увек троши за загревање просторија. 

На Графикону 73. је приказана укупна потрошња примарне енергије по БДП. Изразито велика 
вредност исказана за Србију и Црну Гору у односу на друге упоредне регије или земље је последица 
већ помињане ниске привредне активности, али и ниске енергетске ефикасности конверзије 
енергената. Треба рећи да је овај индикатор константно висок од 2000. године. Додуше тада је био 
1.04, али његов тренд пада није задовољавајући. 
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                                                        Графикон 73.                                                                    Графикон 74. 

Укупна потрошња примарне енергије  
(ППЕ) по БНД 
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Графикон 74. приказује емисију угљен диоксида (СО2) по становнику, ППЕ и БДП. По укупној 
потрошњи примарне енергије и по БДП овај индикатор највиши од свих упоредних вредности, док је 
по становнику врло висок. 

Ова анализа указује на ниску привредну активност али имплицитно и на ниску енергетску ефикасност 
и неадекватно трошење електричне енергије. 

 

3.4. Цене енергената 

Енергетска политика сваке земље строго зависи пре свега од цена енергената по којима их набавља или 
продаје, али и од сопствено коришћених тарифних и фискалних механизама. Са становишта корисника 
примарне енергије најважнији су паритети међу расположивим енергентима и њихова временска 
стабилност. Нажалост код нас нити један ни други од пожељних услова није задовољен. На 
Графикону75. су приказане реалне цене електричне енергије и природног гаса срачунате према 
плаћеним рачунима на узорку од тридесетак индустријских предузећа. Запажа се изузетно мали однос 
цене електричне енергије и цене гаса. У земљама ЕУ, које би требало нама да буду узор, овај однос се 
креће од 3,5 па навише. И у апсолутном смислу цене енергената су код нас ниже у односу на окружење, 
али то није тако изражено као што је у случају паритета цена енергената. То су основни разлози ниске 
ефикасности у свим енегетским секторима у Војводини и Србији. Крајњи корисник примарне енергије 
не налази еконосмки интерес ни за повећање енегетске ефикасности, нити за коришћење обновљивих 
извора енергије, које по правилу није угодно за манипулацију као природни гас.   

                             Графикон 75. 
Цене електричне енергије и природног гаса 
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3.5. Могући правци развоја 

Енергетски систем Војводине као део енергетског система Србије могуће је значајно унапредити пре 
свега стварањем повољног окружења које подразумева: 

• Реалне цене енергената и париотета цена енергената. Тиме би се створили услови за примену 
проверених, савремених и енергетски ефикасних енергетских технологија. 

• Оснивање фонда енергетске ефикасности из продаје нафтиних деривата и електричне енергије 
за подстицај увођења савремених енергтеских технологија у свим енегестким секторима. 

• Законски регулисати стимулацију приватне инвестиције у мала енегетска постројења за 
производњу електричне и топлотне енергије коришћењем обновљих извора енергије. 

• Законски остварити праћење и извештавање о потрошњи енергената и енегетској ефикасности 
свих индустијских и комуналних потрошача према категоријама укупне годишње потрошње. 

Могући правци развоја енергетике у Војводини су: 

(а) Повећање енергетске ефикасности постојећих енергетских постројења  

Појам Енергетске ефикасности подразумева скуп организованих акција у циљу смањења губитака 
енергије при свим енергетским трансформацијама.  

Потрошња енегената у индустрији Војводине у 2003. години: (1) Природни гас 437 милиона мс
3/а; (2) 

Мазут 152 милиона кг/а; (3) Електрична енергија 1,692 GWh/а преко дистрибуција и 366 GWh/а 
директни потрошачи. За цене енергената: (а) Фосилна 0.02 €/кWh; (б) Електрична енергија 0.05 
€/кWh, вредност енергената утрошених у индустрији Војводине у 2003. години је била 221 милиона 
€/а. 

Уштеда од 10% вреди годишње око 22 милиона €, а за постизање ових уштеда потребне су 
инвестиције од око 110 милиона € (рачунато са просечним периодом отплате од око 5 година). 

Ова једноставна рачуница даје сасвим задовољавајућу процену о потенцијалу који је могуће постићи 
широком применом бројних мера за повећање енергетске ефикасности у Војводини.  

(б) Повећање коришћења обновљивих извора енергије до 5% од укупне потрошње 
финалне енергије у наредних 15 година 

Искоришћење обновљивих потенцијала енергије у Војводини је готово занемариво (Графикон 70). 
Урађене процене расположивих потенцијала су врло разнолике и не дају могућност глобалне оцене 
могућности. Ипак, основни разлог мале искоришћености обновљивих извора енергије лежи у 
недостатку стратегије која би дугорочно усмерила коришћење евидентних потенцијала, али се и 
оградила од евидентно још увек скупих технологија у условима скромних потенцијала у Војводини. 

(в) Дистрибуирана производња топлотне и електричне енергије 

На бази узорка од 44 предузећа у Војводини која су на 44 локације по целој територији и размотрена 
је могућност самосталних инвестиција сваког од тих предузећа тако да произведе преко 90% својих 
потреба електричне енергије и спроведе делимичну когенерацију. Нова производња електричне 
енергије је 697 GWhе/а; корисна топлота (из когенерације) је 939; корисна топлота (без когенерације) 
је 3071; додатна потрошња гаса је 1139, а укупна потрошња гаса је 5119 GWhт/а. 

Уградњом 44 постројења са гасним мотором (0.2 – 2 МWе) и 6 постројења са гасном турбином (5 – 20 
МWе) уз инвестицију у нова постројења од око 83 мил. €, добила би се количина новопроизведене 
електричне енергије у износу од 697 GWh у поређењу са 8216 GWh целокупне територијалне 
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потрошње у 2003. годину (8.5%). За толико би се оваквим подухватом смањило преузимање из јавне 
мреже.  

(г) Концесиона и заједничка улагања у комбинована постројења укупне коначне 
електричне снаге око 1000 МW (Нови Сад, Зрењанин, Сремска Митровица и 
Суботица). 

Улажење у концесиону изградњу великих капацитета је у дужем наредном временском периоду 
реалан пут да се дође до савремених технологија и новог тржишта произведене енергије и производа 
који се стварају у окружењу таквих великих постројења. Разлози за овакву тврдњу леже у слабој 
економији земље и њеној презадужености, што не даје могућност преузимања страних кредитних 
обавеза. Досадашњи покушаји у оваквом приступу нису успели због недостатка ваљане законаке 
регулативе и сопствене несигурности политичке структуре земље. 

Концепт једног од могућих пројекта је: (а) Технолошко повезивање рафинерја Нови Сад и Панчево и 
рафинерије Нови Сад и ТЕ-ТО Нови Сад, (б) Замена и унапредјење постојећих технолошких решења и 
доградња нових система неопходних за комплетирање процеса у циљу постизања веће електричне и 
укупне ефикасности, (в) Повећање капацитета и квалитета прераде са садашњих 3.5 на 7 милиона тона 
сирове нафте, (г) Превођење ТЕ-ТО Нови Сад са вршног на континуални режим и повећање 
ефикасности и снаге са постојећих 230 на најмање 450 МWе. 

Капитална улагања би износила око 450 милиона УС$. Вероватан рок завршетка радова је око 5 
година. 

Најзначајнији очекивани ефекти су: (1) одржива, конкурентна и профитабилна прерада нафте; (2) 
повећањем производње и квалитета производа држава би остварила додатна средства по основу 
пореза на доходак; (3) искоришћење постојећег производног капацитета би било на нивоу 
максималног; (4) значајно би се смањила јединична производна цена деривата и енергије (топлотне и 
електричне); (5) НИС би преко страног партнера имао приступ новим тржиштима; (6) поред 
еколошких побољшања решио би се и проблем мазута у летњем периоду и прерада мазута на високо 
вредне деривате.  

Слична комбинована постројења би требало простудирати и можда изградити и на локацијама 
Зрењанина и Сремеске Митровице (у оквиру или поред постојећих ТЕ-ТО) и ново комбиновано 
постројење у Суботици где постоји солидан конзум топлотне енергије у зимским месецима. 

 

3.6. Закључак 

Војводина је веома зависна од увоза енергената. И евентуалним повећањем производње сирове нафте 
и гаса не треба очекивати битну измену структуре снабдевања енергентима. То додатно захтева 
доношење реалне стартегије развоја енергетике као саставног дела стратегије привредног развоја и у 
складу са истима у Републици Србији. Непостојање таквих докумената и поготову пратећих планова и 
програма за њихову реализацију је последица несигурности у политичкој структури земље. 

За реализацију понуђених оквирних праваца развоја енергетике Војводине неопходно је пре свега 
обезбеђивање повољног окружења и реалних мера економске принуде. 

Пожељни услови привредног развоја подразумевају стабилну финасијску, техничку и законску 
инфраструктуру и релативно јефтину и квалификовану радну снагу. Управо је то пожељно окружење 
које нам недостаје за успешан развој привреде и нејног дела енергетике. 

У законском и регулаторном смислу Војводина значајно зависи од Србије те може мало да утиче, а и 
кад може то не чини, на стварање потребних услова сопственог бржег развоја.  
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SWOT АНАЛИЗА 

Предности Недостаци 
 Релативно добро развијена гасна 

дистрибутина мрежа 
 Солидан потенцијал обновљивих извора 

енергије (биомаса, геотермална, …) 
 Техничко искуство 
 Висока енегетска ефикасност 

когенеративних постројења  
 Динамика привредне активности 

индустрије у Војводини 
 

 Недостатак стартегије развоја енергетике 
Војводине 

 Спора демонополизација производње и 
трговине у области електричне енергије 

 Недовољан степен финасијске 
самосталности у организовају и 
спроводјењу развојних програма 

 Нерелани паритети цена енергената 
 Спорост у доношењу неопходне законске 

и подзаконске регулативе 
 Нерасполагање имовином 

Шансе Опасности 
 Окупљање и мобилисање 

квалификованог кадра. 
 Доношење адекватне законске и под-

законске регулативе која ће омогућити 
развој енергетког сектора. 

 Политичка нестабилност и последична 
спорост у реализацији прокламованих 
реформи 

 Одлив малобројног кадра у области 
енергетике 

 
4. Урбанизам и просторно планирање 

Према попису 2002. Србија има један велики град, три средња града, 73 мања града и 
мноштво ''градића''34. Према правилу реда величине35 (Rank Size Rule), у односу на величину 
Београда, сви остали градови у Србији морали би бити осетно већи те би у градовима Србије 
требало да живи 50% више становника него што их је живело 2002. Поред закаснеле 
индустријализације, оваквој нашој посебности допринело је и наглашено инсистирање на 
развоју главних градова у бившој југословенској држави (Тошић, Крунић, 2005). 

Упркос сличностима са регионалном поделом у ЕУ Војводини недостаје модерна 
регионализација и просторни план који би био разумљив потенцијалним домаћим и, нарочито, 
страним улагачима. 

У Војводини ситуација је скоро потпуно у складу са правилом реда величине, јер је Нови Сад (191405 
становника 2002) идеално ''праћен'' Суботицом (99981 становника 2002) и Зрењанином (79773 
становника 2002). У Војводини нема градских насеља са мање од хиљаду становника, те ни тај део 
криве не одступа од правила.  

                                                 
34 Мноштво ''градића'' последица је прилично арбитрарног тзв. административно-правног критеријума за стицање статуса 
града, јер је довољно да насеље има урађен генерални урбанистички план и одлуком скупштине општине на чијој се 
територији налази оно се може прогласити градом. Дакле, довољна је намера општинских власти. Овај критеријум  
примењује се код нас од пописа 1981. Пре тога примењиван је демографско-статистички критеријум Милоша Мацуре (1954) 
који је у обзир узимао величину насеља и удео непољопривредног становништва. Додуше, ни у свету не постоји консензус 
око питања како дефинисати град. Неке земље проглашавају градом свако насеље са више од 2500 становника, друге као 
минимум траже 20.000, треће узимају у обзир густину, четврте уводе у рачун и удео непољопривредног становништва, пете 
наглашавају важност развијености јавних служби и сервиса... Зато, у компаративној анализи феномена урбанизације често је, 
уместо удела градског становништва, корисније анализирати величину градова у којима грађани одређених земаља живе. 
35 Правило реда величине указује на односе између редоследа градова и њихове популационе величине. Однос је дат 
формулом Пн=П1/н, где је Пн број становника града који је на н месту по величини, П1 је број становника највећег града, а н 
је величински редослед града. На пример, ако највећи град има милион  становника, други град по величини требао би да 
има 500000, трећи 333333, четврти 250000...  
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       Графикон 76. 
Мрежа градова Војводине према правилу реда величине  и попису 2002. 
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Правило реда величине Подаци пописа 2002.
 

У Војводини су између 1981. и 2002. једини извор промена у свих 52 града били природни прираштај 
и миграције. Само четири града забележило је позитивне вредности природног прираштаја у 2002, па 
је оних са негативним вредностима било чак 92%. Ипак, пораст броја становника између 1991. и 2002. 
забележен је у  31 граду или у 59,6% војвођанских градова. Међу појединачним градским насељима 
најбржи пораст у периоду 1991-2002. бележи Сремска Каменица (44,5%), а највећи пад броја 
становника десио се у Јаши Томићу (12,4%). Локације раста и пада наговештавају будући развој 
агломерација око централних насеља и пражњење периферних простора. 

На картограму нису приметне просторне правилности урбанизације општина, али је заједничка 
особина потпуно неурбанизованих општина ретка насељеност. Само у општини Сремски Карловци 
целокупно становништво живело је у граду. 

 
Ако урбанизацију Војводине упоредимо са Централном Србијом видимо да је она у Војводини тек 
незнатно већа, али свакако мала у поређењу са иностраним окружењем: мању концентрацију градског 

Карта 6: Удео градског становништва 
31.12.2002. 
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становништва у Европи имали су само Лихтенштајн (21%), Албанија (37%), Португал (36%), Босна и 
Херцеговина (41%) и Словенија (51%), а на истом нивоу биле су Хрватска и Румунија. 

Закон о планирању и изградњи (донет 2003.) прописује и услове за доношење регионалног 
просторног плана покрајине. Регионални просторни планови неопходни су регулатор просторног, 
економског и социјалног развоја сваке државе.  

Ограничење и проблем у вези са доношењем просторног плана покрајине је одсуство 
регионализације која би била упоредива са оном која већ постоји у ЕУ.  

Наиме, регулативом европског парламента и Савета Европске уније половином 2003. успостављена је 
заједничка класификација територијалних јединица на три нивоа. Регулативом је замењена 
дотадашња номенклатура територијалних јединица која је имала пет нивоа. НУТС 4 и 5, које су 
чинили дистрикти и општине, добили су назив ''Локалне административне јединице'' и нису предмет 
НУТС Регулативе, иако се предвиђа да се после две године сагледа могућност проширења НУТС 
поделе и на четврти ниво. Регулатива НУТС-а предвиђа минималне и максималне популационе 
величине сваке од три административне јединице: 

Табела 69: Подела територија према НУТС методологији 

Ниво Минимум Максимум 
НУТС 1 3 милиона 7 милиона 
НУТС 2 800.000 3 милиона 
НУТС 3 150.000 800.000 

Класификација територијалних статистичких јединица Европске уније све се више користи  
првенствено у просторном планирању али и у статистици, законодавству, економији, политици, па и 
свим другим областима. Такође током времена нормативни региони ће постати функционални. 
Постојање упоредиве номенкалтуре је и један од предуслова за приближавање ЕУ.   

SWOT АНАЛИЗА  

Предности Недостаци 
УРБАНИЗАЦИЈА 

 Оптимална хијерархија градских насеља 
сагласна са правилом реда величине и 
развијеним светом. 

 Низак степен урбанизованости. 
 Демографско пражњење периферних 

сеоских насеља. 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 Сличност традиционалне регионалне поделе 
са Регулативом ЕУ. 

 Могућност релативно лаке и брзе 
регионализације сагласне са Регулативом 
ЕУ. 

 Застарео просторни план и недостатак 
регионалне поделе сагласне са Регулативом 
ЕУ. 
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VIII ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

1. Демографске карактеристике 

ОСНОВНИ НАЛАЗ: Последњих деценија АП Војводину карактерише извесно демографско 
назадовање (демографска регресија). Развој становништва АП Војводине, бележи врло 
неповољне тенденције, које се огледају у продубљивању пет кључних демографских процеса: 
(1) успорен демографски раст; (2) природна депопулација (број умрлих становника 
превазилази број живорођене деце); (3) демографско старење; (4) све распрострањенији 
самачки живот; (5) миграциони процеси.  

Наведени процеси су посебно изражени на регионалном нивоу, тако да се може рећи да 
Војводину каракерише изразита урбано-рурална популациона поларизација. 

Демографски раст АП Војводине прати западноевропске трендове демографске транзиције 
коју карактеришу ниске стопе наталитета и морталитета, као основне детерминанте 
демографског  старења.  

АНАЛИЗА СТАЊА: Аутономна покрајина Војводина заузима северни део Републике Србије и 
простире се на Панонској низији са површином 21.506 км2 на којој живи 2.031.992 становника, што 
чини 19,6% укупног броја становника Републике Србије.  

Промене у редистрибуцији становништва рефлектују се на промене у густини насељености, која 
представља један од значајнијих квалитативно-квантитативних индикатора просторно-демографских 
односа. Према последњим пописним подацима (2002.) на простору АП Војводине живи 94 становника 
на км2, што је сврстава у густо насељене просторе. 

На промену популационе слике у АП Војводини, као и на подручју целе Републике Србије у периоду 
1991-2002. године велики утицај имао је прилив избеглих и интерно расељених лица која су у 
појединим општинама (Шид) за 1/3 повећали број становника.  

Општине са позитивним популационим растом се углавном налазе на територији АП Војводине (20) и 
готово искључиво у Јужно-бачком и Сремском округу, док је у централној Србији највише општина које 
бележе пораст становништва сконцентрисано на подручју града Београда (9).   

Графикон 77. 
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Интензиван процес демографског пражњења (1971-2002.) захватио је приграничне војвођанске 
општине, тако да је у осам банатских општина регистровано 47.582 станованика мање (или скоро 
6.000 мање становника по општини). Слични депопулациони процеси одвијају се и на подручју Срема 
и Бачке, такође у приграничним општинама, што само потврђује да демографска кретања иду из 
правца неразвијених подручја ка развијенијим, урбаним центрима у којима је дошло до изразите 
концентрације становништва. 

Карта 7: Кретање становништва у периоду 1971-2002. 
- смањење и повећање становништва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У АП Војводини у 2004.години, свих седам округа бележи негативан природни прираштај, док су у 
централној Србији од 17 округа само два имала позитиван природни прираштај (Рашки и Пчињски 
округ). Најнижу стопу природног прираштаја у Војводини има Северно банатски округ (-7,3‰), док је 
највиша на подручју Јужно бачког округа (-2,5‰).  

Свих 45 војвођанских општина има негативну стопу природног прираштаја, при чему највеће 
смањење броја становника у АП Војводини има Нова Црња са -12,6‰. 

Табела 70: Стопе природног прираштаја становништва,  у ‰ 

 2000 2001 2002 2003 2004 
ЕУ-25 - - 0,5 0,4 1,0 
Еуро-зона-12 - - 0,8 0,6 1,2 
Мађарска -3,7 -3,4 -3,5 -4,1 -3,7 
Хрватска -1,5 -1,9 -2,4 -2,9 -2,1 
Румунија -0,9 -1,8 -2,7 -2,5 -2,0 
Република Србија -2,7 -2,6 -3,3 -3,3 -3,5 
АП Војводина -5,7 -4,2 -4,7 -4,5 -4,7 

Извор:UNECE Statistical Division Database, Hungarian Central Statistical Office, Републички завод за 
статистику 

Може се рећи да су суседне земље, суочене са сличним популационим проблемима као и АП 
Војводина, односно Република Србија у целини. Наиме, смањење фертилитета и природног 
прираштаја директно је утицало на депопулацију, односно смањење учешћа младе, а повећање учешћа 
старе популације, док 25 земаља Европске Уније и 12 земаља Еуро зоне бележе незнатан раст стопе 
природног прираштаја у посматраног периоду.  

Националну структуру становништва Војводине чине углавном Срби (65%), Мађари (14%), Хрвати 
(3%), Словаци (3%), Црногорци (1,7%), док је учешће осталих нација маргинално. 
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1.1. Избеглички корпус у АП Војводини   

Избеглички талас који се слио на простор Покрајине, значајно је утицао на њен раст становништва. 
Према попису 2002. избегло становништво чини 9,2% укупне војвођанске популације, што значи да је 
скоро свако десето пописано лице на простору АП Војводине избегло из бивших југословенских 
република у време ратних сукоба током последње деценије 20. века. У укупном становништву 
централне Србије учешће избеглица је знатно мање и износи 3,5%.  

Табела 71: Избегла лица према попису становништва 2002. и промене у  
укупном броју становника између два пописа 

Број становника Просечна год. стопа 
раста (у ‰) 

 
Број 

избеглих 
лица 

Учешће 
у 

укупном 
(%) 1991 2002 

2002 
(без 

избеглица) 
1991-
2002 

1991-2002 (без 
избеглица) 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 379.135 5,1 7.576.837 7.498.001 7.118.866 -1,0 -5,7
АП Војводина 186.463 9,2 1.970.195 2.031.992 1.845.529 2,8 -5,9
Централна 
Србија 192.672 3,5 5.606.642 5.466.009 5.273.337 -2,4 -5,6

Извор: Избеглички корпус у Србији, према подацима пописа становништва 2002. (Министартво за људска и мањинска 
права СЦГ) 

На простору АП Војводине највећи број избеглих лица пописан је на подручју Новог Сада (37.599), 
затим у Старој Пазови (12.582), Сомбору (11.912), Инђији (10.444), Руми (9.859), Суботици (9.534), 
Панчеву (8.294), Зрењанину (7.252), Бачкој Паланци (5.997), као и већини општина Срема, средње и 
западне Бачке. 

Смањење укупног броја становника Републике Србије у међупописном периоду 1991-2002., 
захваљујући избегличком корпусу свело се на 78.836 лица (1%), при чему становништво АП 
Војводине бележи пораст  за 61.797 лица (3%). 

Чињеница је да је већи број избеглица на простору АП Војводине регистрован не само у популационо 
већим општинама чија средишта представљају највеће урбане агломерације Покрајине и Републике 
(Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Панчево, Сомбор и др.), већ и у популационо малим, практично 
неурбанизованим и економски неразвијеним подручјима. Свакако да је поред близине места исељења 
(Источна Славонија и Барања у Републици Хрватској) утицај на размештај и место настањења 
избеглица у АП Војводини имао и својеврсни размештај колониста, измедју два светска рата. 

Приливом избеглих лица и њиховом (статистичком) сврставању у стално становништво земље 
делимично је компензован пад укупног броја становника изазван како неповољним природним тако и 
неповољним миграционим кретањима матичног становништва. Међутим, веома је важно какве се 
последице могу очекивати на дужи рок и да ли ће овај утицај бити толико значајан да знатније ублажи 
постојеће неповољне демографске тенденције. 

1.2. Полна и старосна структура становништва  

Старосна структура становништва АП Војводине све више има карактеристике «регресивног», 
односно старијег типа становништва, будући да се смањују фертилни и омладински контингент 
становништва, што се може уочити из облика старосне пирамиде за 2002. годину.  

Старосну структуру, најбоље илуструје старосна пирамида, чији облик указује на прогресивно, 
стационарно или регресивно становништво или чак, на неки прелазни тип. Према пописним подацима 
из 2002. године учешће појединих старосних група у укупној популацији АП Војводине формирало је 
старосну пирамиду која указује на регресивни тип становништва ове северне српске покрајине. На ово 
су утицала два процеса, с једне стране пад наталитета на подручју АП Војводине је убрзао  старење 
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становништва од базе старосне пирамиде, док је повећање средњег трајања живота средовечног и 
старог становништва интензивирало старење с врха старосне пирамиде. 

Табела 72: Одабрани показатељи старосно-полне структуре становништва АП Војводине 1971-2002. 
 1971 1981 1991 2002 

Коефицијент маскулинитета 95,0 95,4 94,9 94,1
Коефицијент феминитета 105,3 104,8 105,3 106,3
Коефицијент старости (60 и више год.) 14,8 14,9 18,3 21,4
Коефицијент младости (до 19 год.) 30,1 26,9 25,8 22,6
Индекс старења 49,2 55,4 71,0 94,7

 Извор: РЗС 
Полна и старосна структура становништва Војводине 2002. 

Графикон 78. 

Табела 73: 

 
АП Војводину карактерише дугорочна тенденција смањења учешћа младог (са 30,1% у 1971. на 22,6% 
у 2002. години) и повећања учешћа старог становништва (са 14,8% у 1971. на 21,4% у 2002. години), 
при чему треба истаћи чињеницу да се величина учешћа старог становништва приближава величини 
учешћа младих.  

Покрајина је још 1971. године ушла у стадијум демографске старости (23 општине). Према последњем 
попису, у целој АП Војводини учешће млађе популације (од 5-14 година) не прелази 13% укупног 
становништва.  

Пад наталитета и старење становништва су изазвали и промене у полној структури чија је основна 
одлика смањење удела мушког у укупном становништву (коефицијент феминитета 106).  

Према попису из 2002. године, просечна старост становника у АП Војводини износи 39,8 година, што 
значајно премашује граничну вредност (30 година), која је у демографској теорији прихваћена као 
медијална вредност.  

Старосна структура становништва АП Војводине, показује да је 39 војвођанских општина у дубокој 
демографској старости, а да је просечно најстарије становништво у Западно-бачком, Северно-бачком 
и Средње-банатском округу. Демографски најмлађе становништво је у Јужно-бачком и Сремском 
округу. 

Старост Укупно Жене Мушкарци 
Бр жена на 

100 
мушкараца 

Укупно 100,0 100,0 100,0 106 
0-4 4,6 4,3 4,8 95 
5-9 5,3 5,0 5,6 95 

10-14 6,0 5,7 6,3 95 
15-19 6,8 6,4 7,1 96 
20-24 7,0 6,6 7,4 95 
25-29 6,7 6,4 7,0 97 
30-34 6,4 6,1 6,6 99 
35-39 6,8 6,6 7,0 100 
40-44 7,4 7,2 7,6 100 
45-49 8,3 8,1 8,7 99 
50-54 7,6 7,4 7,8 102 
55-59 5,3 5,4 5,2 111 
60-64 5,9 6,2 5,6 118 
65-69 5,9 6,4 5,4 126 
70-74 4,7 5,4 4,0 142 
75+ 4,9 6,3 3,4 197 

непознато 0,4 0,4 0,4 111 
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Један од најпоузданијих аналитичких показатеља старосне структуре становништва, а тиме и процеса 
демографског старења јесте индекс старења, који изражава однос старог и младог становништва. У 
демографској теорији је познато да уколико индекс старења премаши вредност 40 (старих на 100 
младих становника), говоримо о старој популацији. Како се из предочених података види, АП 
Војводина је још 1971. године имала индекс старења 49,2, 1981. био је 55,4, 1991. године 71,0, да би 
2002. године достигао вредност од чак 94,7.  

Према демографским прогнозама, процес старења становништва (у земљи и свету) наставиће се и у 
наредним деценијама, а у нашој земљи биће интензивнији. 

1.3. Економска структура становништва  

Од свих структура најважнија са становишта економског развоја је економска структура 
становништва, која представља индикатор друштвеног и привредног развоја земље. Наиме, привредни 
развој непосредно мења економску структуру становништва, док с друге стране кретање и структура 
радне снаге и становништва утичу на ниво и динамику привредног развоја одређене средине.  

Укупно становништво се према критеријуму активности дели на три основне групе: активно 
становништво или радна снага, лица са личним приходом и издржавано становништво. 

• Од укупног становништва у АП Војводини (2002.), активно је 912.800 (44,9%), издржавано 
706.843 или 34,8%, док је 408.999 (20,1%) лица са личним приходом. 

• У погледу економских карактеристика становништва Републике Србије, регионално посматрано 
токови промена су различитог смера и интензитета. Док су у централној Србији у периоду 1991-
2002. забележене готово идентичне тенденције као и за Србију у целини (опадање удела активних 
и издржаваних, а пораст удела лица са личним приходом), на подручју АП Војводине, евидентан 
је пораст удела активних и лица са личним приходом, а пад удела издржаваних лица. Као узроци 
брзог пораста броја лица са личним приходима могу се издвојити све шири обухват становништва 
пензијским осигурањем, укључујући и лица из приватног сектора, као и  промене у старосној 
структури запослених.  

• Имајући у виду да удео активног у укупном становништву значајно опредељује општу економску 
активност земље, битно је нагласити пораст опште стопе активности на подручју АП Војводине у 
периоду 1971-2002. (са 42,7% на 44,9%), што се може приписати већем радном ангажовању 
женског становништва.  

• Наведене тенденције у кретању становништва Покрајине према активности најбоље илуструје 
коефицијент економске зависности (однос броја лица са личним приходима и издржаваних и 
броја активних лица) који показује тенденцију пада у посматраном периоду (са 125,6 у 1991. на 
122,2 у 2002.).  

                                                                                                                           Графикон 79. 

 

 

 

 

 

          Графикон 80. 
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Просечна стопа активности становништва у Европској Унији је 56,7%, што би значило да је од 
укупног становништва старости од 15 до 65 година, 67,4% економски активно, док исподпросечну 
стопу активности имају: АП Војводина (44,9%), Република Србија (45,3), Мађарска (49,1%), Румунија 
(45,6%) и Хрватска (44,0). 

1.4. Образовна структура становништва 

Образовна структура становништва има посебан значај у демографским истраживањима, с 
обзиром на утицај који има на природно и миграционо кретање становништва, као и на 
одређене структуре које се изучавају у демографији.  

Посматрањем промена у школованости становништва могу се издвојити три основна нивоа: низак 
ниво образовања становништва, период трансформације и почетног обухвата становништва 
образовним системом и развијени ниво школованости становништва.  

Од образовних обележја која су обухваћена пописом у нашој земљи се прати писменост и школска 
спрема. 

• У образовној структури  становништва старог 15 и више година на подручју АП Војводине 
(2002.), завршена средња школа је најчешћи вид образовања код оба пола (44% становника), на 
другом месту је основно образовање (25% углавном старијег слоја становништва). У укупном 
становништву 5% (88.596) је са високом стручном спремом, а 4% (73.485) са вишом стручном 
спремом. 

• У периоду 1953-1981. на целокупном подручју Републике Србије забележене су крупне промене 
школованости становништва. Значајно је смањен удео нешколованих лица, тако да је 1981. у 
централној Србији било 48,5% (1,8 пута мање) становништва без основне школе, док је на 
подручју АП Војводине било 34,6% (смањење 2,4 пута). Према попису 1991. године на подручју 
централне Србије и АП Војводине настављен је процес смањења нешколованог становништва, те 
оба подручја имају 33,5% нешколованих, да би у 2002., на подручју АП Војводине било 
забележено 20,8% становништва без основне школе, односно 22,2% у централној Србији. Ови 
подаци указују на ублажавање разлике између ових подручја, јер је протеклих деценија 
интензитет промена и апсолутног броја нешколованих и њиховог релативног удела био већи у 
централној Србији.  
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• Значајно је смањен број неписмених у последњих десет година. Према подацима пописа 2002. 
године удео неписмених у укупном броју становника АП Војводине старијих од 10 година износи 
2,41% или 44.090 становника (у 1991 години 4,1%). Сматра се да је неписменост искорењена ако је 
неписмено мање од 3% популације старе 10 и више година, те се у складу с тим  може рећи да је 
неписменост становништва Покрајине сведена на низак ниво и практично не представља крупнији 
проблем. Неписменост је распрострањенија међу старијом популацијом. 

У прилог томе, говоре и подаци последњег пописа да је највећи број  неписмених међу старијим 
људима, у популацији старијој од 60 година (60,7%), односно у пољопривредним домаћинствима 
као и у приграничним општинама Нова Црња (5,3%) и Пландиште (5,2%). 

• У АП Војводини, као и на подручју Републике Србије, постоји изразита разлика у нивоима 
писмености мушке и женске популације. Већа неписменост је код женског становништва, а у току 
посматраног периода разлика по полу се повећала на терет жена. Према попису из 1991. удео 
неписмених жена у женској популацији старијој од 10 година на подручју АП Војводине износио 
је 6,2%, а неписмених мушкараца 1,9%, или на једног неписменог мушкарца долазило је три 
неписмене жене. У 2002. удео неписмених жена је 3,7%, а мушкараца 1,1%. 

• И поред значајног смањења броја неписмених, Република Србија према учешћу неписменог у 
укупном становништву старом 15 и више година, превазилази просек земаља из окружења (0,6% 
неписмених мушкараца и 3,1% неписмених жена), док је АП Војводина у повољнијој позицији са 
0,5% неписмених мушкараца и 2,1% неписмених жена. 

Територијални распоред неписменог становништва у АП Војводини показује високу зависност нивоа 
писмености од достигнутог степена друштвено економског развоја појединих општина, па тако мање 
развијене општине имају знатно више уделе неписмених од развијенијих.  

На неуједначен процес трансформације делова друштва или одређеног подручја од традиционалног ка 
модерном, посматраног на нивоу писмености као индикатора друштвеног развоја, указује и податак 
да је излазак из традиционалних улога лакши за мушкарце и младе генерације, бржи код 
непољопривредног становништва које је носилац процеса модернизације и израженији на подручју 
АП Војводине као  развијенијем делу Републике.  

   Графикон 81. 
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Карта 8: Становништво старо 15 и више година према  
школској спреми 2002. године 
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ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА: Основне тенденције становништва АП Војводине се у 
мањој или већој мери могу окарактерисати као неповољне, било што успоравају сам демографски 
развитак или што угрожавају вршење виталних функција становништва у бројним областима 
социјалног и економског развоја. С обзиром на особине њихове условљености, деловање ових 
тенденција ће се извесно наставити и у непосредној будућности, а тиме и проблеми које оне нужно 
стварају. Негативни ефекти природних и механичких кретања становништва неповољни су утолико 
више када се анализира дугорочна последица репродукционе и биолошке девастације становиштва, а 
с тим у вези и умањен економско-привредни потенцијал становништва појединих општина.   

Друштвено-економски развој који карактеришу процеси индустријализације и деаграризације (уз 
истовремену дерурализацију и урбанизацију), значајно је одредио оквир динамике и тренда развоја 
старосно-полне структуре и старења становништва. Демографске импликације старења становништва 
АП Војводине веома су комплексне, тешке и дугорочне. Наиме старење становништва у даљем 
периоду има за последицу старење фертилног контингента, што директно утиче на пад опште стопе 
наталитета, чиме се процес демографског старења убрзава.  

Демографски процеси у АП Војводини, такође упозоравају на прилично реалну могућност суочавања 
с мањком властите радне снаге, иако то може (са становишта високе незапослености) парадоксално 
звучати. 

Највећи ризик за националну економију представља неповољна образовна структура становништва, 
односно, потребама привреде и тржишта рада непримерен ниво и структура способности, знања и 
вештина радно активног становништва.   

МОГУЋИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА: Наведени општи процеси и појаве који одсликавају садашње 
демографско стање у АП Војводини, снагом демографских законитости одређују демографску 
будућност, смер будућих промена, као и развојне перспективе Покрајине за следећих неколико 
деценија. Јачи привредни развој и брзи радикални захвати (мере) у домену популационе политике 
могли би успорити па чак дугорочно и зауставити ток ранијих трендова, тј. неповољних природних, 
миграционих и структурних демографских процеса. Нужна претпоставка је свакако спознаја укупних 
друштвено-економских последица садашњег демографског стања, односно препуштање садашњих 
демографских процеса њиховим будућим «спонтаним» токовима.  

Прва последица привредног слабљења подручја огледа се у смањењу броја становника, а затим, у 
дужем временском периоду, у значајним променама економске структуре популације. Неравномеран 
регионални развој пресликава се на стање и тип старосне структуре становништва и обрнуто. 

Дакле, битна претпоставка за успоравање, а затим и заустављање садашњих неповољних 
демографских трендова је пораст стопа привредног развоја и запослености, док су у домену природне 
репродукције поред стварања одговарајућих материјалних и друштвених предуслова за оснивање 
породице, важне и промене у систему вредности, како би се мотивисали млади за ширење породице. 
Савремене тенденције развоја земаља тржишне привреде показале су да се образовање и стварање 
људских ресурса налазе у врху приоритета националних стратегија и политика друштвеног, 
економског и технолошког напретка.  

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РЕФОРМЕ: Програм демографског развоја АП Војводине са мерама за 
његово спровођење стратешки је документ Скупштине АП Војводине настао на основу закључка ове 
скупштине усвојеног у јануару 2004. године, приликом разматрања Анализе о демографској ситуацији 
у АП Војводини на основу Пописа становништва 2002. године. 

Циљ Програма је дефинисање целовите и кохерентне политике АП Војводине према фертилитету 
становништва, односно дефиниције политичког одговора на испољене проблеме у демографском 
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развоју, пре свега на феномен недовољног рађања, прихватање ниских репродуктивних норми код 
већине становништва, односно негативан природни прираштај, отворену депопулацију, пораст удела 
старих лица у структури становништва и све раширенији самачки живот. 

Програм демографског развоја АП Војводине са мерама за његово спровођење заснива се на 
досадашњим демографским истраживањима, на искуствима и оценама ранијих мера и мера које сада 
постоје, на релевантним домаћим документима – Програм привредног развоја АП Војводине (2003); 
Програм за планирање породице (1998); Закон о финансијској подршци породици са децом (2002); 
Стратегија за смањење сиромаштва у Србији (2003); Национални план акције за децу Републике 
Србије (2004); на релевантним међународним документима за пронаталистички одговор – Конвенција 
о заштити материнства (1955); Техеранска прокламација (1968); Конвенција о правима детета УН 
(1989); Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима човека; Здравље за све у 
21. веку (1998); Миленијумски циљеви развоја УН (2002); Свет по мери детета (2002) и др.; на 
искуствима других земаља и на економским могућностима Покрајине, града и општина у њој, за 
његово остваривање. 

Поред оцене стања у области демографског развоја, Програм демографског развоја АП Војводине 
садржи и мере за превазилажење неповољне демографске ситуације, које би могле да делују на узроке 
који доводе до недовољног рађања, а заснивају се на научним сазнањима и етичким начелима и 
уважавају слободу и права појединца да сам одлучује о рађању. 

Мере су груписане у неколико категорија и то: (1) Могућа решења проблема недовољног рађања; (2) 
Очување и унапређење репродуктивног здравља; (3) Борба против стерилитета; (4) Снижавање 
психолошке цене родитељства; (5) Усклађивање рада и родитељства; (6) Популациона едукација; (7) 
Активирање локалне самоуправе. 

 

2. Јавне службе 

2.1. Здравство 

Стање у области здравства анализирано је на основу карактеристика мреже здравствених установа, 
броја здравствених радника и распрострањености заразних болести. Подаци на нивоу округа показују 
да Војводина располаже мрежом равномерно распоређених здравствених установа. Позитивне 
промене у развоју здравства огледају се и у смањењу броја становника на једног лекара и броја лекара 
на једну болесничку постељу. И поред очигледних промена у распрострањености и квалитету 
здравствене заштите, значајан је удео оболелих од туберкулозе. У циљу отклањања ове болести, 
пажњу треба посветити не само здравственој заштити већ и едуковању становништва и његовим 
условима живота. Као значајан проблем треба издвојити и високе стопе прекида трудноће. 

Здравствене установе и радници. На подручју Војводине налази се 87 здравствених установа: 35 
домова здравља, 13 института, 11 завода, 10 здравствених центара, 9 специјалних болница, 7 клиника, 
1 поликлиника и 1 општа болница. Према расположивим подацима, а који се односе на период од 
2002. до 2004. године, није дошло до значајне промене у броју установа. Промене се уочавају у 
кретању броја радника. Укупан број радника у здравству  увећан је са 28.601 у 2002. години на 29.310 
у 2004. години. Значајно је да се, поред немедицинских радника, увећава и број здравствених радника 
свих степена школске спреме. До одступања од кретања на нивоу Војводине дошло је једино у 
Севернобанатском округу где је број здравствених радника у опадању. 

У земљама ЕУ као један од показатеља развијености здравствене заштите користи се број лекара на 
100.000 становника. Према подацима из 2003. године, број лекара на 100.000 становника у Мађарској 
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и Румунији износи 324,3, односно 195,4. Годину дана раније, у Хрватској на 100.000 становника 
долази 238,6 лекара36. У Војводини, у 2004. години, ова стопа износи 297,1. 

Анализа оболења, стања и повреда утврђених у ванболничким службама за 2004. годину37 показује да 
се, према распрострањености, на првом месту налазе болести система за дисање, 23,2%. На другом 
месту су болести система крвотока (16,4%), затим следе болести мишићно- коштаног система и 
везивног ткива (10,1%), болести мокраћно-полног система (5,6%). На петом месту, према учесталости, 
налазе се душевни поремећаји и поремећаји понашања, 5,5 % од укупног броја регистрованих 
оболења. 

Туберкулоза. Испитивање распрострањености заразних болести ограничиће се на туберкулозу и 
ХИВ38. Последњи расположиви подаци о новорегистрованим болесницима односе се на 2003. годину 
када је евидентирано 614 лица оболелих од туберкулозе и 7 лица оболелих од АИДС-а. Анализа према 
старости показује да се на случајеве оболелих од туберкулозе наилази у свим старосним групама, 
осим у најмлађој, до 4 године старости. Са годинама старости повећава се и број оболелих, тако да их 
је највише у старосној групи од 60 и више година, 211 лица. Од 100.000  становника ове старости 48 
има туберкулозу. Од туберкулозе оболевају и мушкарци и жене, с тим што је у узрасту од 25 - 59 
година знатно веће учешће мушкараца, 67,8% у односу на укупан број оболелих. У централној 
Србији, распрострањеност туберкулозе међу мушкарцима ове старости још је више наглашена, 68,4% 
у односу на укупан број оболелих.  

Разлике, у погледу развијености, измежу старих и нових земаља чланица ЕУ нарочито долазе до 
изражаја у сфери  распрострањености заразних болести39. На нивоу ЕУ, 25 земаља, број оболелих од 
туберкулозе у 2002. години износио је 14,4 на 100.000 становника. Исте године, просек 
распрострањености туберкулозе у 15 развијених земаља  је нешто нижи, 11,6. Анализа на нивоу 
држава чланица указује на драстичне разлике. На пример, 2002. године од 100.000 становника 
Румуније 156,4 је оболело од туберкулозе, у Мађарској 29,6, а на Кипру свега 2,8. У Хрватској је 2001. 
године регистровано  33,9 оболелих на 100.000 становника. 

АИДС. Године 2003., на подручју Војводине регистровано је и 7 лица оболелих од ХИВ-а40. Од 7 
оболелих, 6 су мушкарци стари од 30 до 49 година. На подручју централне Србије, укупан број 
регистрованих болесника оболелих од ХИВ-а износио је 53. Већину оболелих, такође, чине 
мушкарци, 71,1% од укупног броја оболелих старих од 25-59 година. У централној Србији забележен 
је и један случај оболења у узрасту до четврте године живота. 

У ЕУ, 25 земаља, број оболелих од АИДС-а износио је 21,4 на милион становника у 2000. години41. 
Уочавају се значајне разлике између земаља чланица. У Хрватској стопа оболелих је 1,6 (2001. 
године), у Мађарској 2,6 (2003. године), у Румунији 9,2 (2003. године). Током 2003. године највише 
оболелих регистровано је у: Португалији 78,6; Шпанији 32,8; Швајцарској 30,4 на милион становника 
итд. 

Прекиди трудноће. Наглашено демографско старење становништва Војводине, као и ниске стопе 
наталитета, захтевају да се посебна пажња посвети испитивању чинилаца који доводе до прекида 
трудноће42. Током 2003. године извршено је 7.888 прекида трудноће. Од 100.000 жена старих од 15 - 
                                                 
36 EUROSTAT, Total number of practising physicians. 
37 СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр. 411, табела 25.8. 
38 СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр. 413, табела 25.11.  
39 EUROSTAT, Incidence of tuberculosis. 
СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр 413, табела 25.11 
40 СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр 413, табела 25.11. 
41 EUROSTAT, AIDS incidence rate. 
42 СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр 414, табела25.12. 
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49 година 1.570 је прекинуло трудноћу. Највиша стопа прекида забележена је у узрасту од 30 - 34 
године, 2.920 на 100.000 жена ове старости. Значајан број прекида трудноћа, обзиром на старост, 
уочен је и у старосним групама од 15 - 19 (356 прекида) и 20 - 24 године (1.221 прекид). Ако имамо у 
виду да се значајан број прекида  обави у приватним здравственим установама, оправдано је 
претпоставити да су ови бројеви знатно већи. 

Као погодности, односно непогодности у области здравства могу се издвојити: 

Погодности:   

- адекватна мрежа здравствених установа; 
- увећање броја запослених здравствених радника. 

Непогодности: 

- не проистичу директно из броја и врсте здравствених установа, као и расположивог кадра, већ из 
материјалних могућности становништва да користе расположиве потенцијале. 

 

2.2.  Социјална заштита 

Стање у области социјалне заштите испитивано је преко података о: броју и врсти установа за 
социјалну заштиту, броју штићеника и броју и профилу запослених у овим установама. Анализом су 
обухваћене установе за социјалну заштиту деце и омладине  и установе за социјалну заштиту 
одраслих. Према расположивим подацима, на подручју Војводине дошло је, с једне стране, до 
смањена  броја установа и броја штићеника и, с друге стране, до увећања броја радника у овим 
установама. Настала промена требала би да омогући квалитетнији рад са штићеницима.  

Социјална заштита остварује се кроз: 1) установе за рад са васпитно запуштеном децом и омладином; 2) 
установе за одрасле; 3) предузећа за професионалну рехабилитацију.  Прва категорија, установе за рад 
са васпитно запуштеном децом и омладином, односи се на прихватне станице и заводе - домове у којима 
се обезбеђује привремени смештај  васпитно запуштене деце и омладине  затечене у скитњи и 
просјачењу. Поред смештаја, ове установе обезбеђују васпитање, образовање и стручно оспособљавање. 
Другу категорију, установе за одрасле, чине прихватилишта, домови за старе и изнемогле, домови за 
збрињавање одраслих инвалида, комбиновани домови. Ове установе "обезбеђују привремени или трајни 
смештај, исхрану, негу и здравствену заштиту одраслим и остарелим лицима  која су без средстава за 
живот, без породичног старања, ометена у психичком или физичком развоју, и услед тога неспособна за 
самосталан живот, а и без услова да им се одговарајућа нега и помоћ обезбеде у сопственој породици"43. 
Поред наведених, социјална заштита остварује се и у предузећима за професионалну рехабилитацију 
(заштитне радионице, заводи - центри и предузећа) која су од посебног друштвеног значаја јер се у 
њима врши стручно оспособљавање и запошљавање лица са умањеним радним способностима. 

Установе за социјалну заштиту деце и омладине. Према подацима за 2004. годину, на подручју Војводине 
налази се 8 установа за социјалну заштиту деце и омладине, што је за две установе мање у односу на 2002. 
годину.  Од 2002. до 2004. године умањен је број установа за васпитање деце и омладине, са 4 на 1, и 
увећан број установа за децу и омладину лишену родитељског старања, са 4 на 5. Настале промене могу се 
објаснити променом у кретању броја штићеника у наведеним установама. До пораста је дошло једино у 
категорији "деце и омладине лишене родитељског старања". Број ових штићеника увећан је са 382 на 491. 
На подручју централне Србије број институција за социјалну заштиту деце и омладине остао је исти, 33. 
Истовремено, број штићеника је у благом порасту, са 1.040 на 1.053.   

                                                 
43 СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр. 422 



 

 167

Подаци о радницима у установама за социјалну заштиту деце и омладине у Војводини показују да је у 
периоду од 2002. до 2004. године дошло до пораста броја запослених у овим институцијама, са 578 на 
64344. У значајном је порасту број запослених васпитача, здравствених радника, психолога, педагога и 
дефектолога. Међутим, на нивоу целе Србије, а под утицајем промена у централној Србији, изузев 
здравствених радника, број осталих категорија запослених је у паду.Треба истаћи да је, у истом 
периоду, дошло до смањења броја штићеника у Војводини  и њиховог пораста у централној Србији. 

Установе за социјалну заштиту одраслих. У истом периоду, од 2002. до 2004. године, у Војводини је 
смањен и укупан број установа за социјалну заштиту одраслих, са 24 на 22. До смањења је дошло у 
категорији установа за "смештај одраслих и старих лица", са 19 на 17. Уочава се и смањење броја 
штићеника у овим установама, са 6.614 на 5.953. Смањење броја штићеника, највероватније, није 
последица смањења броја лица у стању потребе за услугама ових институција.  

Број установа за професионалну рехабилитацију остао је непромењен, 5.  У посматраном периоду, 
дошло је до благог пораста њихових штићеника, са 207 на 230. Ако се има у виду да на територији 
Србије живи око 800.000 хиљада лица са различитим облицима инвалидитета, треба водити рачуна о: 
адекватној територијалној мрежи ових институција, тј. њиховој приступачности особама у стању 
потребе на целој територији Војводине, односно Србије; већој обухваћености лица са умањеним 
радним способностима.  

У централној Србији запажен је пораст броја установа за социјалну заштиту одраслих, са 54 на 56, и 
смањење броја штићеника са 7.174 на 6.748. 

Од 2002. до 2004. године, у Војводини је у благом порасту и број радника у установама за социјалну 
заштиту одраслих, са 2.110 на 2.18545. У централној Србији, као и у области социјалне заштите деце и 
омладине, број запослених је у опадању, са 5.097 на 4.514. И поред тога што је у опадању и број 
штићеника, са 6.821 на 6.183 у Војводини и са 7.174 на 6.748 у централној Србији, очување броја 
запослених допринело би квалитетнијој заштити. Ако се имају у виду ниска примања у области 
здравствене и социјалне заштите, можемо претпоставити да се, делом, ради и о добровољним 
напуштањима запослења. 

Додаци на децу. У условима ниских личних доходака, значајан извор прихода представљају додаци на 
децу. У периоду од 2002. до 2004. године у Војводини је дошло до опадања и броја корисника 
додатака на децу и броја деце. Број корисника опао је са 89 на 76 хиљаде, а број деце са 153 на 135 
хиљаде. Иста тенденција уочава се и на подручју централне Србије46. Имајући у виду ниске стопе 
наталитета на подручју Војводине, као једна од мера пронаталитетне политике може се предложити 
увећање броја корисника, тј. обухватање већег броја деце додацима на децу. 

У области социјалне заштите издвајају се следеће погодности и непогодности: 

Погодности: 

- пораст броја запослених непосредно ангажованих у раду са штићеницима.  

Непогодности:  

- смањење броја установа за социјалну заштиту деце и омладине; 
- смањење броја установа за социјалну заштиту одраслих, тј. установа за смештај одраслих и старих лица; 
- мала обухватност штићеника у установама за професионалну рехабилитацију. 

                                                 
44 СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр 423, табела 27.3. 
45 СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр 424, табела 27.4. 
46 СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр. 424, табела 27.5. 
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2.3. Култура 

Анализа стања у области културе обухватила је: биоскопе, позоришта, радио-станице, ТВ центре, 
библиотеке, музеје, уметничке галерије и архиве. Поред праћења промена у њиховом укупном броју, 
анализиране су и промене у броју посетилаца и корисника. Уочено је опадање броја биоскопа, 
аматерских позоришта, библиотека и пораст броја радио и ТВ станица у односу на период пре 2000. 
године. У опадању је и број корисника библиотека, док су посете музејима и позориштима ограничене 
на мали број становника. 

Кретања у области културе прате се преко годишњих, двогодишњих и трогодишњих извештаја. 
Годишњим извештајима обухваћени су: биоскопи, позоришта, радио-станице, ТВ центри и 
производња, извоз, увоз и промет филмова. Двогодишњи извештаји обухватају филхармоније и 
професионалне оркестре, а трогодишњи: библиотеке, музеје и уметничке галерије, архиве. Због 
разлике у приступачности, како у просторном смислу тако и у погледу материјалних издвајања која 
захтевају, анализираће се само неке од наведених области. 

Обзиром да се подаци из области културе прикупљају у ширем временском интервалу, онемогућено је 
формирање  временске серије за раздобље од 2000. до 2005. године те се, услед тога, може или 
указати на тренутно стање или извршити поређење са периодом пре 2000. године. 

Библиотеке. Према методологији Статистичког завода Републике Србије "Библиотеку чини сређена 
збирка штампаног, писаног или другим средствима умноженог материјала (књиге и брошуре) и 
других докумената, укључујући и графике и аудио-визуелне, који су приступачни становништву у 
циљу његовог информисања, истраживања, образовања и културног уздизања уопште"47. 
Расположиви подаци, према истом извору, односе се на: националне библиотеке, библиотеке 
високошколских установа, специјалне библиотеке, опште научне библиотеке и народне библиотеке 
које имају најмање 250 примерака књига и брошура, листова (новина) и часописа, без обзира на то да 
ли су самосталне или су у саставу друге библиотеке или друге установе предузећа. Школске 
библиотеке односе се на библиотеке основних и средњих школа.  

Године 2001. Војводина је имала 71 научну и стручну библиотеку, 496 школских библиотека и 240 
народних библиотека. Према истом извору, крајем прошлог века Србија има више библиотека него 
2001. године. На пример, од 1998. до 2001. године, укупан број научних и стручних библиотека 
смањен је са 397 на 380. У истом периоду, смањен је и број народних библиотека, са 673 на 640, као и 
број школских библиотека, са 2.151 на 2.097.  

Подаци о броју књига издатих на читање указују на смањење броја корисника. У Војводини, 1998. 
године издато је на читање у научним и стручним библиотекама 408 хиљада књига, а 2001. године 406. 
хиљада. У народним библиотекама број издатих књига умањен је са 2.432 хиљаде на 2.334 хиљаде48. 

Архиви. Архив је"установа у којој се архивска грађа трајно чува, стручно обрађује и даје на 
коришћење"49. Према подацима за 2002. годину, на подручју Војводине налази се 11 архива50. Исте 
године, број корисника износио је 2.937, што чини 1/3 од укупног броја корисника архива у Србији51.  

Музеји. Музеј је "установа која систематски прикупља, научно обрађује, чува и излаже предмете из 
области природе, духовне и материјалне културе"52. Године 2003. Војводина има 30 музеја (1 
                                                 
47 СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр. 388. 
48 СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр.. 391, табела  24.4. 
49СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр.388. 
50 Архив је"установа  у којој се архивска грађа трајно чува, стручно обрађује и даје на коричење" (СГС 2005, Републички 
завод за статистику Србије, Београд, стр.. 388). 
51 СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр. 390, табела 24.1. 
52 СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр. 388. 
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природњачки, 2 друштвено-историјска, 15 комплексних и 12 уметничких)53. У односу на укупан број 
становника Војводине, посетиоци музеја чине око 15 %. Ако имамо у виду вишеструке одласке 
појединаца, број оних који одлазе у музеје је знатно мањи. 

Књиге и брошуре. Последњи расположиви подаци о броју и карактеристикама публикованих књига и 
брошура односе се на 2000. и 2001. годину54. Од 2000. до 2001. године број публикованих књига и 
брошура опао је са 1.236 на 667.  Према језику издања, доминирају књиге на српском језику, затим 
мађарском, словачком, румунском, енглеском итд. Међу издатим књигама и брошурама највише је 
оних из области књижевности (39,3 %), примењених наука, медицине, технике (16,3 %), друштвених 
наука (10,2%), уметности (9,4%) итд.  

Листови и часописи. Подаци о листовима и часописима односе се на 2001. годину55. Те године, у 
Војводини је публиковано 187 листова и часописа од којих су 32 излазила на неком од језика 
народности (14 на мађарском језику, 8 на словачком и 10 на румунском или русинском језику). Исте 
године, у централној Србији у категорији "листови и часописи на језицима народности" убрајана су 
само два листа на бугарском језику. 

Позоришта. Према подацима за 2003/04 годину, на подручју Војводине налази се 12 професионалних 
позоришта, 14 аматерских и 4 дечија позоришта56. Током истог периода, професионална позоришта 
посетило је 190 хиљада лица, што чини око 9% од укупног становништва. У аматерска позоришта 
одлази се још ређе, свега 35 хиљаде посетилаца. Подаци на нивоу Републике Србије показују значајно 
опадање броја аматерских позоришта, са 69 током 1985/86 године на 38 током 2003/04  године. 

Биоскопи. Године 2004. у Војводини ради 25 биоскопа у којима је приказано 10.196 представа57. У 
току године, од 1000 становника биоскоп је посетило 285. Подаци на нивоу Републике Србије 
показују да је, у односу на 1990. годину, дошло до значајног смањења и броја биоскопа и броја 
посетилаца. На почетку последње деценије XX века Србија има 370 биоскопа, а 2004. године свега 
152. У истом периоду, број посетилаца на 1000 становника умањен је са 843 на 394. 

Радио и ТВ станице. Према подацима Републичког завода за статистику Србије, 2004. године на 
подручју Војводине налази се 36 радио-станица и 6 ТВ-станица. Године 1990. на подручју целе Србије 
налазило се мање ТВ-станица, свега 5, него што их, према расположивим подацима, има Војводина 
2004. године. Исте године, у целој Србији је регистровано 78 ТВ-станица и 206 радио-станица58. 
Континуирано увећање тзв. локалних радио и ТВ-станица захтева увећање наведених података. 

Непокретна културна добра. На основу података Пописа непокретних културних добара из 1994. 
године59, а који су још последњи расположиви, Војводина располаже са 660 регистрованих 
непокретних добара из области верске архитектуре, меморијалне, стамбене, привредне архитектуре 
итд. Број добара указује на значајан културни потенцијал који би се могао искористити, поред других 
предности, у циљу развоја туризма.  

У области културе издвајају се следеће погодности и непогодности: 

Погодности: 

- повећање броја радио и ТВ станица; 
                                                 
53 СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр.. 392, табела  24.6. 
54 СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр. 395, 400, табеле  24.13; 24.14; 24.19. 
55 СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр. 396, 397, табеле  24. 15; 24.17. 
56 СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр.392, табеле  24.7. i 24.8. 
57 СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр. 294, табела 24.12. 
58 СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр.393, 294, табеле  24.9. i 24.11. 
59 СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр. 401,табела  24.22. 
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- увећава се број публикованих листова и часописа;  
- листови и часописи, поред српског језика, публикују се и на језицима других етничких група. 

Непогодности: 

- смањује се броја научних и стручних библиотека, народних библиотека и школских библиотека; 
- смањује се број корисника библиотека; 
- смањује се број аматерских позоришта; 
- смањује се број биоскопа; 
- посете музејима и позориштима ограничене су на мали број корисник.; 

3. Научно-истраживачки рад 

Научно истраживачки рад у Војводини одвија се у Матици српској, у Огранку САНУ,  у ВАНУ, у 13 
факултета Универзитета  у Новом Саду, у 2 научна института, у једном институту у привреди, 
као и у Покрајинском секретаријату за науку и технолошки развој. 

У Војводини се налази Матица српска, најстарија културно-научна институција у земљи. Матица 
српска основана је 1826. у Пешти, а пресељена је 1864. у Нови Сад. Матица издаје ''Летопис Матице 
српске'', који излази непрекидно од 1824. године и спада у ред најстаријих часописа на свету. Велики 
углед ужива и осам Матичиних научних зборника (за књижевности и језик, за филозофију и 
лингвистику, за историју, за славистику, за друштвене науке, за природне науке, за ликовне уметности 
и за сценску уметност и музику). У њима се објављују резултати научно-истраживаѕчких пројеката 
који се раде у седам Матичиних одељења (за књижевност и језик, за друштвене науке, за природне 
науке, за ликовне уметности, за сценске уметности и музику, лексикографско одељење и рукописно 
одељење), иако у њима сарађују и многи инострани научници. 

Од 1992. године у Војводини такође делује и Огранак Српске академије наука и уметности. Данас 
је Огранак носилац бројних научних пројеката које остварује у оквиру САНУ и самостално у оквиру 
својих седам одељења (одељење за математику, физику и гео-науке, одељење за хемијске и биолошке 
науке, одељење техничких наука, одељење медицинских наука, одељење језика и књижевности, 
одељење друштвених наука и одељење историјских наука). Половином 2006. Огранак је имао 23 
члана: 16 редовних и 7 дописних чланова академије.  

Војвођанска академија наука и уметности (ВАНУ) основана је 23. октобра 2003. године Одлуком 
Скупштине АП Војводине о Војвођанској академији наука и уметности ("Службени лист АПВ", 
бр.15/2003). Академија је конституисана 22. јула 2004. године. Академија је средином 2006. имала 12 
чланова: двојицу редовних и 10 дописних, који су радили на неколико пројеката у оквиру два 
одељења: Одељење друштвених наука и уметности и Одељење природних и техничких наука.  

Ипак, водећи носилац научно-истраживачког рада у Војводини је Универзитет у Новом Саду, јер је 
95% научно-истраживачких капацитета Покрајине лоцирано на његових 13 факултета. Према 
подацима из новембра 2005. на факултетима Универзитета у Новом Саду било је запослено укупно 
3964 лица од чега је наставника било 1511, сарадника 1256 и ненаставног особља 1197. Поред Новог 
Сада, универзитет је лоциран у још три војвођанска града: у Зрењанину, у Суботици и у Сомбору.  

Филозофски факултет основан је 1954. и  представља један од два најстарија факултета Универзитета 
у Новом Саду. На 17 одсека овог факултета запослено је укупно 275 лица из редова наставног особља, 
од чега редовних професора 53, ванредних професора 38, доцената 34, аистената 6, асистената 
приправника 52, виших лектора 10, лектора 22 и страних лектора 10. Научни радници факултета 
ангажовани су на 18 дугорочних пројеката, од којих се половина ради у сарадњи са још неким 
факултетом у Србији. 
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Пољопривредни факултет основан је 1954. са мисијом да образује стручњаке из области 
пољопривреде, да развија истраживачку делатност и доприноси унапређењу и повећању 
пољопривредне производње. Факултет има девет департмана у којима је  запослено 82 редовна 
професора, 32 ванредна професора, 27 доцената, 1 предавач, 31 асистент, 24 асистнта приправника, 8 
стручних сарадника, што чини укупно 205 наставног особља.Факултет има два дугорочна „Темпус“ 
пројекта.  

Правни факултет основан је 1955. Факултет има 10 катедри и 59 запослених у својству настаног 
особља, од чега су 17 редовни професори 6 ванредни професори, 7 доценти и 19 асистенти. Наставно 
особље Правног факултета укључено је у три истраживачка пројекта Мреже универзитета централне 
и источне Европе и у два друга пројекта. 

Технолошки факултет основан је 1959. са циљем да образује инжењере прехрамбене технологије. 
Факултет је организован у 9 катедри, 5 завода и две лабораторије. Наставно особље броји 109 
запослених, од чега су 36 редовни професори, 22 ванредни, 12 доценти, 23 асистенти и 16 асистенти 
приправници. Научни рад на Технолошком факултету организован је кроз активности у областима 
прехрамбеног, хемијског, фармацеутског и биотехнболошког инжењерства. Факултет има неколико 
дугорочних међународних пројеката.   

Факултет техничких наука основан је 1960. као Машински факултет у Новом Саду. Данас има 9 
департмана, а наставно особље броји 471 лице од чега: 92 редовна професора, 43 ванредна, 48 
доцената, 112 асистената, 115 асистената приправника и 61 стручних сарадника. Факултет има 
вбројнње ''ТЕМПУС'' и друге пројекте. 

Медицински факултет основан је 1960. Има чак 34 катедре и 508 наставника, са 97 редовних 
професора, 82 ванредна, 76 доцената, 123 асистента, 128 асистената приправника и два предавача. 
Има 13 истраживачких пројеката.  

Природно-математички факултет основан је 1969. Има пет департмана и 98 наставника, где су: 40 
редовни професори, 18 ванредни, 8 доценти,  12 асистенти, 15 асистенти приправници и 5 предавачи. 
Има 4 ''ТЕМПУС' пројекта, 2 пројекта из програма ФП5 и још неколико међународних пројеката. 

Факултет физичке културе основан је 1974. и организован је у три катедре са 44 наставника, где су 9 
редовни професори, 4 ванредни, 10 доценти, 1 предавач, 14 асистенти и 6 асистенти приправници. 
Научни рад усмерен је на три дугорочна пројекта. 

Академија уметности  основана је 1974. Има одсеке музичке, ликовне и драмске уметности и укупно 
279 наставника, где су: 71 редовни професори, 31 ванредни, 55 доценти, 2 предавачи, 15 самостални 
стручни сарадници, 17 виши стручни сарадници, 42 стручни сарадници, 23 асистенти и 22 асистенти 
приправници. Научни рад одвија се у неколико индивидуалних и групних пројелката. 

Економски факултет у Суботици основан је 1960, а поседује и добро опремљену зграду у оквиру 
кампуса Универзитета у Новом Саду. Има 6 департмана и 98 наставног особља, где су: 40 редовни 
професори, 18 ванредни, 8 доценти, 12 асистенти, 15 асистенти приправници и 5 предавачи. Факултет 
учествује у ''ТЕМПУС'' и ''ЦЕЕПУС''  пројектима и сваке  године организује међународни симпозијум. 

Грађевински факултет  у Суботици основан је 1974. Има 6 катедри и 48 наставника, где су: 12 редовни 
професори, 3 ванредни, 7 доценти, 12 асистенти, 10 асистенти приправници, 1 предавач више школе, 1 
виши предавач, 1 лабораторијски техничар и 1 стручни сарадник. Има један дугорочни пројекат.   

Педагошки факултет у Сомбору основан је 1993. Наставно особље броји 97 лица и то: 16 редовних 
професора, 10 ванредних, 12 доцената, 22 асистента, 7 асистената приправника, 4 предавача и 26 
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инструктора. У оквиру овог факултета делује и Учитељски факултет у Суботици на мађарском језику. 
У сарадњи са факултетима у земљи и иностранству факултет учествује на 5 дугорочних пројеката. 

Технички факултет ''Михајло Пупин'' у Зрењанину основан је 1974. и организован је у 6 катедри са 60 
наставника и то: 8 редовних професора, 15 ванредних, 4 доцента, 17 асистената, 12 асистената 
приправника, 2 прдавача и 2 стручна сарадника.    

Међународно признате резултате остварили су и научни институти из Новог Сада: Институт за 
ратарство и повртарство као и Институт за ветеринарство.  

Научни институт за ратарство и повртарство је основан 1938. године као независна институција. 1976. 
године био је спојен са Пољопривредним факултетом из Новог Сада, а 1995. године Институт постаје 
независна научна институција.  У оквиру Института је неколико завода: Завод за кукуруз, 
Завод за уљане културе, Завод за шећерну репу, Завод за стрна жита, Завод за крмно биље, Завод за 
повртарство, Завод за заштиту биља, Завод за наводњавање, затим одељења: Одељење за соју, 
Одељење за хемију земљишта, Одељење за воде, Одељење за хроматографију, Одељење за биљни 
материјал и Лабораторија за агроекологију. Научноистраживачки кадар у Институту чини 135 
научних радника што је 26% од укупног броја запослених. Од тог броја са научним звањем је 75: 
научних саветника 22, виших научних радника 15, научних сарадника 15, истраживача сарадника 23. 

Научни институт за ветеринарство ''Нови Сад'' основан је 1950. године као ветеринарско-биолошки 
завод у Новом Саду. 1961. године постао је самостална научноистраживачка установа, а 1976. године 
улази у састав Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду. Реорганизацијом 1995. 
године постаје поново самостални научни институт. Институт је организационо подељен на два 
завода и три службе. Научно-истраживачки кадар у Институту чине 28 научна радника, и то у 
следећим звањима: научних саветника 3, виших научних сарадника 6, научних сарадника 2, 
истраживача сарадника 10, истраживача 1, истраживача приправника 6.  

Научни рад одвија се и у Научном институту у привреди „Тамиш“ у Панчеву, као и у Технолошко 
развојном центру у Зрењанину. 

Приватни факултети имају, за сада, пре свега образовну функцију. У АП Војводини постоје следећи  
приватни факултети: Привредна  академија, основана 2000. године, Факултет за менаџмент, основан 
2001. године, Факултет за услужни  бизнис, основан 2001. године и Факултет за предузетни  
менаџмент, основан 1998. године.   

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој Извршног већа АП Војводине део је 
инфраструктурне подршке научно-технолошког развоја Покрајине.  Формиран је 13. марта 2002. 
године. Настао је трансформацијом Покрајинског секретаријата за културу, образовање и науку и два 
засебна Секретаријата. Делатност му је утврђена на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
покрајинској управи. Обавља послове у области науке и технолошког развоја који се односе на 
организациону структуру науке, научни потенцијал, научну инфраструктуру (опрему, простор, 
инвестиције), програме и пројекте у области науке и технолошког развоја, међународну научно-
технолошку сарадњу, трансфер знања, истраживачке центре у привреди, технолошке паркове и друго. 
Секретаријат у организационом смислу има:  два сектора - Сектор за науку и Сектор за техничко-
технолошки развој, затим Групу за информатичку подршку и групу за опште послове.  

У поређењу са окружењем може се приметити да је научни рад у Војводини сконцентрисан углавном 
на универзитету, иако су издвајања за науку премала. Стратегија Европске уније предвиђа да до 2010. 
све чланице треба да издвајају најмање 3% свог бруто друштвеног производа за истраживање и развој, 
од чега најмање 1% из буџета, а преостали већи део из привреде. Почетком 21. века за истраживање и 
развој највише је у Европи издвајала Данска (2,6%), просек Европске уније био је 1,9%, Хрватске 



 

 173

1,1%, Мађарске 1,0%, а Румуније само 0,4% од бруто друштвеног производа.  У структури издвајања 
државе у Европској унији учествују само са просечних  34%, иако је у Мађарској удео државе износио 
чак 58%, у Румунији 48%, а у Хрватској 46%. 

Могући правци развоја. Нови Закон о научноистраживачкој делатности (Службени гласник РС 
110/05) у члану 35 каже да оснивач института поред републике може бити, између осталог и 
покрајина и локална самоуправа.  То говори о прихваћеном моделу децентрализације и 
регионализације научноистраживачког рада који је имплементиран у неким земљама Европске уније 
(Немачка, Шпанија, Италија), као и у неким од најразвијенијих европских земаља које нису чланице 
Уније (Швајцарска), а на чијој примени Европска унија инсистира код осталих својих чланица и, 
посебно, при пријему нових чланица. Приметна је тенденција улагања у науку из буџета АП 
Војводине које прелази републички просек. 
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IX РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТ РАЗВИЈЕНОСТИ  
АП ВОЈВОДИНЕ 

1. Регионална развијеност АПВ 

ОСНОВНИ НАЛАЗ:  Регионалне диспропорције у АП Војводини додатно се продубљују због 
демографског пражњења приграничних општина (скоро цео Банат), нерационалног 
размештаја индустрије, повећања незапослености, непостојања инстутуционалних оквира за 
равномерни регионални развој и све израженијих социјалних проблема. 

Разлике између општина у АП Војводини, на основу синтетичког индикатора развијености 
– дохотка по становнику, степена запослености, изграђености путне инфраструктуре и 
основних показатеља животног стандарда, достижу однос 1:3. Ове разлике, углавном се 
своде на разлике између градских центара и осталих општина.  

Регионални аспекти (економско-социјални, демографски и инфраструктурни) указују на проблеме, 
али и фокусирају оне факторе који треба да детерминишу промене економске политике ради 
остваривања равномернијег развоја, као и на оне који указују на потребе за интеррегионално 
просторно усклађивање. Изузетно повољни услови за развој пољопривреде и агрокомплекса у целини, 
развијена производња хемикалија и хемијских производа и чињеница да однос Новог Сада према 
осталим градовима није сведен на однос центра и "периферије" представљају регионалне 
специфичности и шансу за бржи укупни развој. 

За мерење регионалне развијености примењени су пондерисани фактори, као што су: доходак по 
становнику, степен запослености, инфраструктурна опремљеност, друштвени стандард и зараде.  

АНАЛИЗА СТАЊА: У свеукупном привредном развоју Србије, посебно место припада проблему 
регионалног развоја, с обзиром на чињеницу да су досадашњи токови привредног развоја довели до 
изражених диспропорција између појединих региона, измедју регионалних центара и окружења, села 
и града. У току транзиције разлике у регионалној дебалансираности Србије су порасле. Највеће 
разлике односе се на демографске карактеристике, људски потенцијал, привредну структуру и 
ефикасност, услове социјалне и економске инфраструктуре, проблеме заштите животне средине и 
унутрашње хомогености (учешћа општина у регионима са статусом подручја која имају посебне 
развојне проблеме)60. Анатомија економског сиромашења може се мерити низом показатеља, али 
издвојени су само репрезентативни који имају највећи пондер у мерењу степена развијености и тиме 
омогућавају да разлике буду уочљивије.  

(а) У периоду 2001-2005. године, макроекономско окружење, клима за инвестирање и 
привређивање значајно су унапређени у односу на претходне године. Процењује се да је БДП у 
периоду 2001-2005. године бележио раст по просечној годишњој стопи од око 5%. Највећи НД по 
становнику у 2004. години остварен је у општини Апатин (која има два пута већи доходак у односу 
на покрајински просек - 232,6%), а најмањи у Сремским Карловцима (који износи 37,5% војвођанског 
просека). Велики индустријски центри (Нови Сад, Панчево, Суботица, Зрењанин, Бачка Паланка, 
Бечеј, Кикинда, Сента, Апатин, Врбас и Вршац) остварили су изнадпросечни НД по становнику.  

                                                 
60 У радном тексту Закона о подстицању равномерног регионалног развоја Србије дефинисани су критеријуми на основу 
којих се одређују подручја помоћи – подручја са посебним развојним проблемима 
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Карта 9: Народни доходак по становнику, 2004. 

 
(б) Облици и трендови запослености односно незапослености су посебно важни када се посматра 
проблем сиромаштва у АП Војводини, као и њен демографски потенцијал за будући план привредног 
развоја. У АП Војводини у 2005. години било је запослено 544.766 становника, што чини 26,8% 
укупне популације. Изнадпросечну стопу запослености имале су оне општине које су већи привредни 
и административни центри (Нови Сад, Панчево, Вршац, Суботица, Стара Пазова и Врбас).  

Карта 10: Стопа запослености, 2005. 

  
(в) Број незапослених у 2005. години износио је 275.605 што чини 13,5% укупног становништва. 
Од укупно 45 општина, само 11 њих је забележило исподпросечну стопу незапослености (Нови Сад, 
Кањижа, Суботица, Стара Пазова, Вршац, Сента, Панчево, Кикинда, Бечеј, Нови Кнежевац и 
Зрењанин). Узрок високе незапослености лежи у кадровској лимитираности – недовољној тражњи и 
неусклађености постојеће квалификационе структуре и структуре занимања са потребама тржишта 
рада. 

Ниво Војводина  = 100 
 < 75% 
 75-100% 
 100-150% 
 > 150% 

Ниво Војводина  = 100 

 < 75% 

 75-100% 

 > 100% 
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- регионални + локални -

Карта 11: Стопа незапослености, 2005. 

  

(г) Веома снажне повратне ефекте на укупне развојне могућности АП Војводине има ниво 
развијености саобраћајне инфраструктуре. 

Стање у овој области представља једно од највећих развојних ограничења. Инфраструктурна 
опремљеност општина (проценат асфалтираности локалних и регионалних у укупним путевима) 
приказује да путеви са савременим коловозом учествују са 87,2% у укупним путевима у АП 
Војводини у 2004. години.  

Графикон 82.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 19 
општина су сви регионални и локални путеви асфалтирани, док се у осталим општинама проценат 
учешћа креће у интервалу од 23,5% (Мали Иђош) до 98,3% (Сомбор). Анализа стања путне 
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инфраструктуре указује да су улагања знатно нижа од потребних. Модернизацију и реконструкцију 
постојећих путева треба подстакнути интезивнијим привлачењем капитала у овој области.      

(д) Значајно место у процени услова друштвеног стандарда има и оцена кретања зарада. 
Посматрано по општинама, у децембру 2005. године, највећу просечну нето зараду имали су 
запослени у општинама: Беочин (65,3% изнад просека Војводине), Апатин (58,0%) и Нови Сад 
(21,4%). Најниже зараде имали су запослени у општинама: Алибунар (59,6% испод просека 
Војводине), Пландиште (46,7%) и Србобран (41,3%). Разлика између најниже и највише зараде 
износила је 4 пута (Алибунар – 9.238 динара; Беочин – 37.787 динара). Регионалне разлике у 
исплаћеним зарадама у АП Војводини и даље су веома изражене. 

ОГРАНИЧЕЊА И МОГУЋИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА: Разлике у развијености могу се посматрати као 
последица непостојања институциоанлног оквира за равномернији регионални развој, а решавање 
проблема недовољне развијености АП Војводине биће уређено доношењем пакета законских мера на 
националном нивоу. У том контексту, с обзиром да на нивоу Републике постоји институционални 
вакуум у области регионалног развоја, приоритетне активности биће усмерене ка доношењу следећих 
институционалних инструмената: 

 Закона о подстицању равномерног регионалног развоја Републике Србије; 

 Стратегије регионалног развоја Србије; 

 Политике регионалног развоја; 

 Подзаконских аката који заокружују регионалну институционалну инфраструктуру; 

 Даљем обезбеђивању финансијских подстицаја и дефинисању низа мера и која подстичу 
економску активност и запошљавање.  

Функцију надлежности за ефикасно спровођење регионалне стратегије и политке вршиће Савет за 
равномерни регионални развој и регионалне капиталне инвестиције61, Национална агенција за 
регионални развој, Фонд за регионални развој и Регионалне агенције за развој. 

Дугорочни стратегијски циљ регионалне политике је динамичан привредни развој, смањење 
регионалних разлика унутар Републике и достизање вишег нивоа животног стандарда становништва. 
Реализација овог циља могла би се изразити кроз: 

 Конкурентност привреде,   

 Превенцију настајања нових подручја са већим развојним ограничењима, 

 Улагања у људске ресурсе (повећање запослености, подизање нивоа знања, побољшање 
услова живота и рада), 

 Побољшање регионалне развојне инфраструктуре (предузетничке зоне, инкубатори, 
технолошки паркови), 

 Развојну институционалну мрежу, која би омогућила дугорочно усмеравање стратешких 
потенцијала и развој региона кроз националне и међународне развојне програме. 

 

                                                 
61Предлог институција које би биле надлежне за спровођење Стратегије равномерног регионалног развоја дат је у радном 
тексту Закона о подстицању равномерног регионалног развоја који је израдио РЗР 
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2. Регионални размештај индустрије 

Услед неравномерне алокације привредних ресурса, регионалне диспропорције добијају на 
интензитету. Генерално, давање предности гранској над регионалном компонентом у формирању 
индустријске структуре манифестује се кроз неадекватан размештај привредних капацитета АП 
Војводине. 

Утврђивање и оцена територијалног размештаја индустрије АП Војводине извршени су на основу 
индикатора «релативне густине» индустрије, који нас информише о степену концентрације 
индустрије појединих округа (општина)62.  

Према подацима за 2004. годину, подручје АП Војводине  бележи изнадпросечну вредност 
индикатора «релативне густине» индустрије (1,2), односно позитивно одступање у односу на просек 
Републике Србије, док је централна Србија са вредношћу 0,9 испод републичког просека.  

Посматрано по окрузима на подручју АП Војводине, само два од укупно седам округа имају 
изнадпросечне вредности у односу на ниво Покрајине и то Јужно-бачки (1,48) и Северно-бачки (1,11), 
док је степен концентрације индустрије на подручју преосталих пет округа приближно на нивоу 0,80.  

Сличне релације могу се уочити и поређењем учешћа индустрије у формирању НД округа са 
просеком АП Војводине.  

Највеће учешће прерађивачке индустрије у укупном оствареном дохотку округа (2004.) имао је Јужно-
банатски округ са 49,5%, што је 53% изнад просека Покрајине, а скоро двоструко превазилази 
Републички просек, насупрот Сремском округу са најнижим учешћем од свега 16%.   

Диспропорције у територијалном размештају индустрије посматране на нивоу војвођанских општина, 
изразитије су него на нивоу округа. У складу с тим, подручје града Новог Сада издваја се по 
изнадпросечној вредности индекса «релативне густине» индустрије од 2,49, док се на скалару 
вредности индикатора у распону од 1,00 до 2,00 налази 10 војвођанских општина. Рацио општине са 
највишом (Нови Сад 2,49) и општине са најнижом вредношћу (Сечањ 0,31) индикатора концентрације 
индустрије је 1:8.  

Анализа динамике «релативне густине» индустрије за 2004. у односу на 1991. годину показује велике 
осцилације: 

• Позитивне тенденције (у смислу пораста «релативне густине») уочавају се на подручју 3 
војвођанска округа, док 4 округа бележи смањење нивоа концентрације индустрије. 

• Ниво концентрације индустрије највише је порастао на подручју Јужно-банатског (78,5%) и 
Западно-бачког округа (33%), док позитиван помак бележи и Јужно-бачки округ (5,2%).  

• Највеће смањење нивоа концентрације индустрије има Сремски (-26%) и Северно-бачки округ 
(-17,3%), што указује да је однос између економских перформанси, с једне и просторне и 
демографске величине округа, с друге стране, у посматраном периоду још више погоршан. 
Војвођански окрузи у којима је у протеклој деценији, такође  дошло до дебаланса природних и 
створених капацитета су: Северно-банатски (-13,8%) и Средње-банатски (-7,5%) округ. 

 

 

                                                 
62Индикатор «релативне густине» индустрије израчунава се на бази показатеља који се односе на просторну и демографску 
величину (површина и број становника), као и показатеља који изражавају релативан значај индустрије (број запослених у 
индустрији и висина народног дохотка остварена у индустрији) посматране регионалне јединице. Вредност индекса Ги=1 
значи да постоји потпуна равномерност у погледу односа величине територије и развијености индустрије 
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Коефицијент локализације  запослености по 
појединим индустријским гранама на подручју АП 

Војводине , 2004.

0,36

0,43

0,53

Пропулзивне
гране

Интермедијарне
гране

Традиционалне
гране

 

 

Компаративна анализа индустријске структуре округа (општина) на подручју АП Војводине извршена 
је на бази коефицијента локализације индустријске запослености по појединим гранама прерађивачке 
индустрије: пропулзивне, интермедијарне и традиционалне. 63 

Таква подела индустрије има значаја за указивање на оне индустријске гране и производње које врше 
најдубље структурне промене у привреди, односно, технолошки интензивне гране са већим садржајем 
знања и мањом потрошњом енергије и материјалне супстанце по јединици производа. У питању су 
гране које имају изузетан значај за генерисање и ширење техничко-технолошког прогреса и подизање 
ефикасности укупне привреде и у којима је знање одлучујућа детерминанта раста и развоја. 64 

Графикон 83.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Улогу пропулзивних грана у савременим условима имају енергетика, машиноградња, производња саобраћајних средстава 
и електричних машина и апарата, посебно електроника, као и производња и прерада хемијских производа. 
Интермедијарне или помоћне гране индустрије су црна и обојена металургија, неметали, индустрија грађевинског 
материјала, целулозе и папира. Остале гране чине тзв. традиционалне или стационарне гране. 
64 Подела је само глобална, те се њен смисао у потпуности сагледава на нивоу већих територијалних и економских целина- у 
нашем случају на нивоу АП Војводине. Познато је да свака пропулзивна грана неће бити у стању да одигра улогу носиоца 
развоја у сваком региону, поготово не у општини, у свим условима, нити да су «стационарне» гране увек и свуда 
стационарне. 

до 0,5 

1,0 – 2,0 

изнад 2,0 

0,5 – 1,0 

Карта 12: Степен концентрације индустрије на подручју АП Војводине, 2004. 

Индикатор «релативне гистине» индустрије 
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Анализа локализационих коефицијената (2004)65, посматрано по окрузима на подручју АП Војводине 
показује да изнадпросечно учешће пропулзивних грана у односу на ниво Покрајине бележе Северно-
банатски (1,09), Јужно-банатски  (1,49) и Јужно-бачки округ (1,02). 

На нивоу општина највеће учешће пропулзивних грана има Инђија са локализационим коефицијентом 
1,94, који достиже максималну вредност (10,95) у подсектору производња производа од гуме и 
пластичних  маса. 

Коефицијент локализације интермедијарних грана на нивоу округа у Покрајини, достиже највишу 
вредност на подручју Северно-банатског округа са 2,26, што скоро пет пута превазилази  просек 
Покрајине и то пре свега захваљујући изразитој концентрацији запослених у подсектору производња 
кокса, деривата нафте и нуклеарног горива (14,38), док је посматрано по општинама, убедљиво 
највеће учешће има Беочин са вредношћу коефицејента локализације од 7,29, при чему највиши 
локализациони коефицијент  на подручју ове општине бележи подсектор производња производа од 
осталих неметалних минерала (14,24). 
Највећу заступљеност традиционалних грана на подручју АП Војводине, потврђује вредност 
коефицијента локализације од 0,53 Републичког просека и то највише на подручју Западно-бачког 
округа (1,31), где доминира учешће сектора прерада коже и производња предмета од коже (14,65), 
односно у општини Нова Црња (2,27) са највећим учешћем сектора прераде дрвета и производа од 
дрвета (11,39), што говори у прилог тези да се индустријализација на овом подручју углавном ослања 
на експлоатацију природних ресурса. 

Традиционалне гране (текстилна, прехрамбена, дрвна и индустрија коже и обуће), уз власничко 
преструктуирање и технолошку модернизацију, могу задржати значајно место на подручју АП 
Војводине, како у погледу ангажовања мање квалификоване радне снаге, тако и у правцу остваривања 
значајних извозних резултата. 
Могућности уравнотежења територијалне структуре индустрије, могу бити реалне само под 
претпоставком да се одговарајућим привредносистемским решењима, инвестиционом, пореском 
политиком и другим мерама подстиче и усмерава ширење развоја индустрије и излази из оквира 
развијених регионалних и општинских центара и локалних интереса. 

                                                 
65 Величина коефицијента локализације (Li), представља степен локализације одређене гране на посматраном ужем подручју 
(округ, општина) у односу на заступљеност (Li=1) дате гране у прерађивачкој индустрији ширег подручја (Република, 
округ). 
Натпросечно учешће појединог сектора значи да је учешће тог сектора у индустрији округа/општине веће од учешћа истог 
сектора у индустрији АП Војводине, односно да је учешће тог округа/општине у секторском обележју за АП Војводину веће 
од учешћа индустрије округа/општине у индустрији АП Војводине. 
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3. Подстицајна средства Фонда за развој АП Војводине и Фонда за развој Србије у 
периоду 2001-2005. 

ОСНОВНИ НАЛАЗ: Укупна средства Фонда за развој Србије и Фонда за развој АП Војводине 
којима су финансирана 2.573 програма за привредни и регионални развој АП Војводине, 
износили су у периоду 2001-2005. године 157,9 милиона ЕУР. Перманентно повећавање обима 
средстава фондова и повољнији услови за одобравање, користиле су општине јаче програмске 
спремности.   

АНАЛИЗА СТАЊА: Фонд за развој Републике Србије и Фонд за развој АП Војводине су државне 
институције чија је делатност финансирање програма из области привредног и регионалног развоја, 
подстицање развоја малих и средњих предузећа, финансирање привреде за ликвидност и 
финансирање подстицаја извоза. Основни циљеви подстицајне политике који се остварују кроз 
коришћење финансијских средстава ових фондова су, поред повећања запослености и извоза, 
повећање степена иновативности, заштита животне средине и равномернији регионални развој.  

Средства за привредни и регионални развој и друге намене обезбеђују се из буџета Републике (1,5% 
оствареног друштвеног производа укупне привреде за претходну годину), ануитета по основу 
кредитних пласмана и припадајуће камате, средстава солидарности и других средстава међународних 
финансијских организација која се одобравају земљама у развоју за подстицање запошљавања и 
реализацију регионалних програма.  

Услови за коришћење средстава Фонда за развој Републике Србије (који су из године у годину све 
повољнији) зависе од нивоа развијености општине на бази народног дохотка, у којој се реализује 
инвестициони програм и то: 

Табела 74: Услови за коришћење средстава Фонда 

Каматна стопа на год. нивоу Ниво развијености 
општина на бази 

националног дохотка 

% учешћа Фонда 
у предр. 
вредности 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

до 1/3 
републичког просека до 80% 5% 5% 3% 1% 1% 1% 

од 1/3 – 50% републичког 
просека до 60% 7% 7% 5% 3% 3% 3% 

од 50% - 70% републичког 
просека до 50% 9% 9% 7% 4% 4% 3% 

преко 70% републичког 
просека до 40% 9% 9% 7% 5% 5% 3% 

Методи републичке подстицајне политике, обогаћени су, поред дугорочних и краткорочних кредита, 
микро-кредитима, за лица која су регистрована као незапослена код Националне службе за 
запошљавање. 

Карактеристика подстицајне политике Фонда АП Војводине је у перманентном смањивању каматних 
стопа на годишњем нивоу. Услови за коришћење средстава Фонда за одобравање дугорочних и старт-
уп кредита била је 3 године уз грејс период од 12 месеци са каматном стопом која се кретала од 4,2% 
до 3,0% на годишњем нивоу.  

Укупна улагања Фонда за развој Србије и Фонда за развој АП Војводине у периоду 2001-2005. 
износила су 157,9 милиона ЕУР за 2.573 програма из области привредног и регионалног развоја. Од 
ових средстава Фонд за развој Србије је учествовао у финансирању 652 дугорочна инвестициона 
програма из области привредног и регионалног развоја. Од укупне предрачунске вредности која је 
износила 305,6 милиона ЕУР, из средстава Фонда издвојено је 81,2 милиона ЕУР. Највећи део 
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средстава Фонда (49,6 милиона ЕУР) одобрен је за реализацију 401 нових инвестиционих програма. За 
модернизацију и ревитализацију било је одобрено 31,0 милион ЕУР за 245 програма. За 6 програма 
који су намењени за трајна и обртна средства издвојило се 498.000 ЕУР.  

У структури одобрених средстава по врстама програма, највећи део одобрених средстава био је 
коришћен за нове програме (осим у 2003. и 2005. години када је учешће у нове програме било 
смањено, што указује на интезивније усмеравање средстава у модернизацију и ревитализацију).  

                Графикон 84.  
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Структура одобрених средстава по врстама програма

 
Анализа територијалне структуре средстава, приказује да је највећи део средстава био пласиран на 
подручју Јужно-бачког округа (26,1 милион ЕУР) за 182 програма, док је најмање учешће имао 
Средње-банатски округ са 4,4 милиона ЕУР за 42 програма. 

          Графикон 85.  
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Структура одобрених средстава по гранама делатности, показује да се највећи проценат кредита 
односио на агрокомплекс. За 330 програма из овог сектора било је одобрено 48,0 милиона ЕУР за 65 
програма, у области металне индустрије уложено је 8,3 милиона ЕУР за 54 програма, у сектор дрвне 
индустрије одобрено је 5,6 милиона ЕУР за 49 програма, а у област хемијске индустрије инвестирано 
је 5,2 милиона ЕУР (6,5%). Остали сектори учествовали су са мање од 3% у укупно одобреним 
средствима. 
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      Графикон 86.  
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Структура гранског распореда одобрених кредита у периоду 2001-2005.

 
За реализацију програма у агроиндустријском комплексу у 2005. години, било је усмерено око 20,1% 
од укупно одобрених средстава (за разлику од претходних година у којима је ово учешће прелазило 
50%), што потврђује оријентацију ка другим гранама привреде.  

Табела 75: Структура одобрених средстава 
у ЕУР 

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 

  
  

бр. 
прог. 

одобрен
а 

средства 
бр. 
прог. 

одобрена 
средства 

бр. 
прог. 

одобрена 
средства 

бр. 
прог. 

одобрена 
средства 

бр. 
прог. 

одобрена 
средства 

Агрокомплекс 24 4.056.604 85 14.316.468 84 10.837.504 95 15.647.213 42 3.224.935 
Бродоградња         1 125.533 
Дрвна инд.   3 437.489 12 1.572.850 20 2.165.246 19 1.437.350 
Електроинд.   2 194.807 1 231.075 6 861.639 3 225.959 
Енергетика     1 539.175   1 87.873 
Грађевинарство   3 148.581 1 64.701 3 380.328   
Графичка 1 66.203 1 41.273 8 724.035 8 445.902 14 590.004 
Гумарска     1 308.100 2 177.049 1 150.639 
Хемијска инд.   10 1.228.272 11 981.298 15 1.888.525 13 1.167.454 
Инд. грађ. мат.     2 115.537 13 1.213.115 10 1.041.921 
Кожа и обућа   1 66.036 3 103.213 4 253.115 1 125.533 
Метална инд.   8 962.477 12 2.062.575 20 2.064.262 25 3.269.499 
Остало   3 254.239 3 362.017 8 329.180 19 1.431.701 
Саобраћај       1 13.115   
Текстилна   2 72.640 3 392.827 7 668.852 7 583.727 
Туризам и уг.   1 148.581   3 85.246 5 1.265.997 
Укупно 25 4.122.807 119 17.870.863 142 18.294.909 205 26.192.787 161 14.728.125 

Са територије АП Војводине, 44 општине учествовале су у одобреним средствима Републичког Фонда 
(без општине Ада). Највише средстава одобрено је Новом Саду (9,3 милиона ЕУР) за 75 програма што 
износи 11,5% укупно одобрених средстава, затим следе Суботица (4,8 милиона ЕУР) за 37 програма, 
Стара Пазова (4,7 милиона ЕУР) за 64 програма, Бечеј (4,5 милиона ЕУР) за 9 програма и Кикинда 
(4,1 милиона ЕУР) за 19 програма, док су остале општине учествовале са мање од 5% у укупно 
одобреним средствима.  

У периоду 2002-2005. године Фонд за развој АП Војводине учествовао је у финансирању 1.921 
програма из области привредног и регионалног развоја, за шта је издвојено 76,7 милиона ЕУР.  

Посматрајући по годинама, одобрена средства Фонда АПВ су се повећавала. За 203 програма у 2002. 
години одобрено је 4,0 милиона ЕУР, у 2003. за 495 програма одобрено је 21,0 милион ЕУР, у 2004. за 
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526 програма одобрено је 24,1 милион ЕУР, док је у 2005. за 697 програма одобрено 27,5 милиона 
ЕУР. 

Анализа територијалне структуре средстава у периоду 2002-2005. године, приказује да је највећи део 
средстава био пласиран на подручју Јужно-бачког округа (22,6 милиона ЕУР за 527 програма), док је 
најмање учешће имао Северно-бачки округ (6,1 милион ЕУР за 121 програм). 

   Графикон 87.   
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У посматраном периоду, све општине са територије АП Војводине су учествовале у одобреним 
средствима Фонда. Највише средстава одобрено је Новом Саду (11,5 милиона ЕУР) за 164 програма 
што износи 15,0% укупно одобрених средстава, затим следе Кула (7,8 милиона ЕУР) за 67 програма, 
Зрењанин (5,7 милиона ЕУР) за 134 програма, док су остале општине учествовале са мање од 5% у 
укупно одобреним средствима. У структури одобрених средстава општина Чока партиципирала је са 
само 0,05% (34,8 хиљада ЕУР) за 1 програм у току овог четворогодишњег периода.  

Ако се посматрају укупна улагања оба фонда, чији је основни циљ смањење разлика у степену укупне 
развијености општина од присутних разлика у нивоу дохотка, нивоу запослености, до разлика у 
животном стандарду, долазимо до закључка да се највише средстава одобравало корисницима из 
развијених општина.  

Највише средстава одобрено је Новом Саду (20,8 милиона ЕУР) за 239 програма, затим следе Кула 
(10,7 милона ЕУР) за 82 програма, Зрењанин (8,5 милиона ЕУР за 164 програма) и Суботица (8,0 
милиона ЕУР за 108 програма), док су остале општине учествовале са мање од 5% у укупно 
одобреним средствима.  

         Графикон 88.  
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Карта 13: Одобрена средства Фонда за развој Србије  
и Фонда за развој АП Војводине у периоду 2001-2005. 
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4. Сиромаштво 

ОСНОВНИ НАЛАЗ: Иако је АП Војводина богата природним и привредним ресурсима и спада 
међу развијенија подручја у Републици, ова северна српска Покрајина такође се суочава са 
проблемима сиромаштва. Основни генератори сиромаштва у Покрајини су незапосленост 
(посебно маргинализованих група, Рома, инвалида, жена), неадекватна социјална и 
здравствена заштита најугроженијих социјалних група, неједнака доступност образовним 
институцијама и из тога изведен образовни ниво, неразвијеност руралних средина, као и 
неразвијена свест о мерама заштите животне средине као основног фактора одрживог 
привредног раста у сиромашним подручјима. АП Војводина, поред ниског релативног ризика 
од сиромаштва66 спада у подручја (поред Београда и Источне Србије) са испод просечном 
стопом сиромаштва. У наредном периоду смањење сиромаштва као опредељење и задатак 
локалних заједница Покрајине представљаће изазов услед демографских катактеристика 
(укупног смањења и неповољне старосне структуре становништва) овог подручја, великог 
броја избеглих и расељених лица и популационо девастираних руралних насеља.   

АНАЛИЗА СТАЊА: У циљу најобухватнијег сагледавања основних индикатора сиромаштва у 2002. и 
2003. години спроведена је највећа Анкета о животном стандарду становништва (АЖС)67 у Србији.  

Резултати анкете показали су да је 8,8%68 становништва АП Војводине у 2002. години било 
сиромашно, односно да је њихова потрошња по потрошачкој јединици у просеку била мања од 4.489 
динара месечно или 2,4 долара дневно колико је износила апсолутна линија сиромаштва69. Међутим, 
концентрација становништва око линије сиромаштва била је значајна и свако умерено померање 
линије сиромаштва на већу вредност, више него дупло повећава проценат сиромашних. Повећање 
линије сиромаштва за 25% повећава стопу сиромашних за 109% (са 4.489 на 5.507 динара као резултат 
има стопу сиромашних од 18,4%), а становништво чија је потрошња у просеку мања од ове границе је 
материјално недовољно обезбеђено (МНО). 

Оштрина сиромаштва у 2002. години била је 0,6%, односно неједнакост сиромашних у АП Војводини 
није изражена и популација која се налази дубље у сиромаштву није велика. Показатељ дубине 
сиромаштва представља износ (% линије сиромаштва) новчаних средстава по особи које треба 
усмерити ка сиромашнима да би се теоријски сиромаштво елиминисало, односно дубина сиромаштва 
од 1,9% (мању дубину има само Београд 1,5%), говори нам да за смањење сиромаштва у Војводини, 
при идеалном таргетирању, треба издвојити око два пута мања средства него у најсиромашнијем 
подручју Србије (Југоисточна Србија). 

                                                 
66 Пораст или пад индекса сиромаштва у односу на просечан индекс сиромаштва Републике Србије. 
67 АЖС спроведена је две године узастопно 2002. и 2003. са истим методолошким решењима и временом одвијања анкете 
(15. мај-15. јун) како би се постигла упоредивост података. Панел истраживање из 2003. било је пресудно за праћење 
промена у истим домаћинствима између два истраживања.  
68 Слика сиромаштва је лошија, јер наведени подаци не обухватају у потпуности избеглице и расељена лица. 
69 Апсолутна линија сиромаштва означава апсолутни минимални животни стандард и заснива се на утврђеној потрошачкој 
корпи увећаној за трошкове становања и одеће. 
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Табела 76: Основни индикатори сиромаштва по регионима, 2002. (%) 

 
Сиромашни МНО 

Релативни 
ризик 

сиромаштва

Структура 
укупног 

становништва
Структура 
сиромашних 

Дубина 
сиромаштва 

Оштрина 
сиромаштва

Београд 7,9 15,0 74,5 21,1 15,8 1,5 0,5 
Урбано  6,9 13,2 65,1 17,2 11,2 1,2 0,4 
Рурално 12,2 22,9 115,1 4,0 4,6 2,9 1,0 
АП 
Војводина 

8,8 18,4 83,0 27,1 22,5 1,9 0,6 

Урбано 6,8 16,0 64,2 15,4 9,8 1,3 0,4 
Рурално 11,5 21,5 108,5 11,7 12,7 2,6 1,0 
Југоисточна 
Србија 16,6 29,8 156,6 14,0 22,0 3,6 1,2 
Урбано 10,0 21,3 94,3 6,7 6,3 2,2 0,7 
Рурално 22,7 37,7 214,2 7,3 15,7 5,0 1,7 
Укупно 10,6 20,0 100 100 100 2,2 0,8 

  Извор: АЖС 2002.70 

Посматрајући основне показатеље сиромаштва у 2002. години може се закључити да АП Војводина 
има за 17% нижу стопу сиромаштва од републичког нивоа, висок проценат руралног становништва 
које је сиромашно и недовољно материјално обезбеђено са два пута већом дубином сиромаштва и 1,7 
пута већим релативним ризиком од сиромаштва у руралним у односу на урбана подручја.  

По показатељима сиромаштва (према подацима АЖС) Војводина је у 2003. имала мању вредност 
стопе сиромаштва која је износила 7,9%. Ниво сиромаштва АП Војводине био је за 25% испод нивоа 
Републике Србије, што је показатељ благог пада удела сиромашних на овом подручју. Диспропорција 
регионалне распрострањености је у посматраној години далеко већа у поређењу са најсиромашнијим 
регионом Србије (Југоисточна Србија) у 2002. АП Војводина је била скоро два пута мање сиромашна 
од Југоисточне Србије, док је у 2003. та разлика далеко већа (3 пута). У поређењу са најбогатијим 
регионом Београдом, Војводина је била скоро дупло сиромашнија (смањење процента сиромашних у 
Београду у 2003. био је израженији, што се може објаснити малим процентом руралног становништва 
у овом региону који су под највећим ризиком од сиромаштва, али и растом реалних зарада запослених 
и пензија у одоносу на раст других извора прихода). 

Прелиминарни резултати о сиромаштву на основу Анкете о потрошњи домаћинства71 приказују доста 
лошији положај Војводине по индикаторима сиромаштва. Овакви прелиминарни подаци могу бити 
индикација неких реалних проблема овог подручја, привременог раста неједнакости и стопе 
незапослености као последице транзиције, неповољне демографске ситуације, али и статистичких 
проблема72. 

                                                 
70 Сиромаштво и реформа финансијске подршке сиромашнима, Министарство за социјална питања и Центар за либерално 
демократске студије-ЦЛДС. 
71 Подаци из Анкете о животном стандарду пружили су значајан и детаљан увид о карактеристикама сиромаштва, међутим 
АЖС оригинално није замишљена као редован извор званичних статистичких података о сиромаштву и од 2003. године 
отворена је могућност за примену Анкете о потрошњи домаћинства као званичног извора информација о сиромаштву. 
72 Један од основних недостатака АПД у ранијим годинама био је стварање вештачке усклађености прихода и расхода 
домаћинства којим се губи информација о приходима из сиве економије, а који се могу регистровати кроз потрошњу. Као 
недостаци јављали су се и непоуздано прикупљање података и необухватање података о образовном нивоу чланова 
домаћинстава. 
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Табела 77: Прелиминарни горњи ниво распона у коме се креће сиромаштво у Србији, 2003-2004. 

 Распони стопа сиромаштва 
2003. 

Распони стопа сиромаштва 
2004. 

Укупно 11-20 13-20 
Урбано 8-14 7-13 
Рурално 15-28 20-31 
Београд 2-7 2-5 
АП Војводина 13-19 16-24 
Централна Србија 12-27 16-26 

      Напомена: Централна Србија као статистички регион другачије је обухваћена у АЖС -у. 
      Извор: АПД 2003. и 2004. РЗС. 

У поређењу са земљама региона73 проценат сиромашних у АП Војводини у 2003. години приближно 
је на истом нивоу као у Хрватској (8,4%), док је мањи од Албаније и Румуније и већи од процента 
сиромашних у Бугарској74. 

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА: Подаци анализе сиромаштва у АП Војводини указују да 
постоји директна веза ове социјалне категорије са незапосленошћу, нивоом образовања и старосном 
структуром становништва. Висока стопа дугорочно незапослених, незапослених услед приватизације 
и реструктуирања предузећа, незапослених са ниским нивоом образовања и неадекватним 
технолошким знањима, висока стопа незапослених младих (15-24), као и процент старијих од 65 
(посебно у руралним подручјима) и деце који имају изнадпросечан ризик од сиромаштва, основне су 
социјалне групе сиромашних како у Србији тако и у Војводини.  

Радна мобилност становништва у периоду од једне године (2002-2003), довела је до значајне 
економске мобилности становништва у Србији. У једногодишњем периоду 47,7% незапосленог 
становништва нашло је посао (од тога 50,7% у сивој економији), а 3,3%75 запослених изгубили су 
посао. Утицај статуса на тржишту рада на сиромаштво највише се огледа у промени индекса 
сиромаштва (раст 239%) запослених који су за једну годину променили статус и постали незапослени. 
Незапослени из 2002. који су се запослили у 2003. остварили су пад индекса сиромаштва од 35,6%.  

Имајући у виду да радна мобилност има велики утицај на повећање односно смањење индекса 
сиромаштва, и да се у транзиционом периоду индустријска производња смањила (велики број 
предузећа је у стачајном поступку), незапосленост је један од значајних генератора сиромаштва у АП 
Војводини. Раст стопе незапослености у периоду 2002-2003. око 5% (у 2003. било је незапослено 38% 
становништва АП Војводине), пратило је повећање нивоа незапослености у односу на Србију. Велики 
проценат незапослених жена је основа сиромаштва жена, у 2002. години 41,4% жена било је 
незапослено, док је у 2003. тај проценат порастао на 49,9%. Посматрано по структури 42,5% 
незапослених су без квалификација, у односу на републички ниво незапосленост је око 10% већа код 
становништва без стручне спреме Војводине.  

Значајна компонента сиромаштва је и ниво образовања. Највећи проценат сиромашних (21,1%, што је 
скоро два пута изнад националног нивоа индекса сиромаштва) у Србији је био у групи становништва 
са незавршеном основном школом, док је тај проценат занемарљив код најобразованијег 
становништва (1,7%). АП Војводина по образовној структури има 4,4% становништва без школске 
спреме и 19,9% становништва без завршене основне школе (подаци из пописне 2002. године). Ови 
показатељи су израженији посматрајући полну димензију, проценат жена које немају завршену 

                                                 
73 Због различитих методолошких приступа при сагледавању проблема сиромаштва, упоредивост са већином земаља ЕУ није 
примењивана. 
74 ECAPOV II, 2005; Г. Матковић , Преглед сиромаштва и социјалне искључености у земљама Западног Балкана. 
75 Извор: Крстић, G .  C E M ,  World Bank 2005. 
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основну школу у АП Војводини износи 25,6%, што за резултат има веће учешће као и ризик од 
сиромаштва у структури сиромашних. 

Демографске карактеристике АП Војводине су специфична димензија сиромаштва ове регије. Од 
укупног становиштва, 43,3% живи у руралним срединама која имају изнадпросечну стопу 
сиромаштва. Посматрано по годинама старости, најсиромашнија су лица од 65 и више година (15% од 
укупног становништва у Војводини), а посебно угрожена група су земљораднички пензионери. 

Табела 78: Сиромаштво старијих лица (%), 2002. 
 Укупно  Београд  АП Војводина  
Пензионери  10,9 8,3 9,6 
Стара лица, 65+, без пензије 19,8 23,0 20,2 
Сви стари, 65+ 14,8 12,7 13,7 

   Извор: АЖС 2002. 

Висок ризик од сиромаштва имају избегла и расељена лица која у становништву АП Војводине чине 
9,2%, што скоро двоструко превазилази републички просек, а Роми као најугроженија мањина у 
популацији Војводине чине 1,4%.  

АП Војводина иако богата привредним ресурсима и носиоцима економског развоја има 
вишедимензионални проблем сиромаштва који је у неким угроженим групама поларизованији од 
сиромаштва у Србији, што је разлог да се проблем сиромаштва у овом региону посебно прати 
(детаљније у Прилогу). 

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РЕФОРМЕ: Развојни оквир смањења сиромаштва АП Војводине је 
имплементација Стратегије смањена сиромаштва и Националне стратегије Србије за приступање 
Европској унији (два комплементарна национална документа), као и одреднице Миленијумских 
развојних циљева до 2015. године.  

Основне институционалне реформе и документи који својом применом директно утичу на проблем 
сиромаштва су: 

1. Национална стратегија запошљавања 2005-2010. и у оквиру ње Национални акциони план 
запошљавања као основа за оређивање праваца и активности у циљу развијања ефикасног 
тржишта рада и решавања проблема незапослености.  

Основне акције овог документа76 усмеравају се на: 
 помоћ у тражењу посла и превенција дугорочне незапослености; 
 подршка предузетништву и унапређење климе за отпочињање пословања; 
 промовисање адаптивности радника и предузећа на промене; 
 обезбеђење већег и квалитетнијег улагања у људски капитал; 
 раст понуде рада и подршка активном старењу; 
 подршка развоја равноправности у погледу запошљавања и зарада; 
 борба против дискриминација, посебно угрожених група; 
 унапређење финансијских подстицаја ради веће исплативости рада; 
 значајно смањење неформалног рада (сива економија); 
 подршка професионаланој и географској мобилности; 
 подршка страним директним инвестицијама и инвестиционом активирању домаће штедње 

у циљу одржавања и креирања запослености; 
 смањење разлика у регионалним тржиштима рада; 
 смањење незапослености младих и дугорочне незапослености и  

                                                 
76 Предложене смернице Европске Комисије. 
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 реформа институција тржишта рада. 
2. Реформа система образовања има за циљ одрживи и ефикасан систем образовања. Документи 

који су делимично усвојени и почетак су реформисања овог сектора су: Нацинални план акција за 
децу77, Национални план акција за ромску децу, Стратегија реформе средњег образовања, 
Јединствени план акција унапређења образовања Рома у Србији и Стратегија образовања 
одраслих. 

3. Доношење Закона о подстицању равномерног регионалног развоја Србије за период 2007-2012. 
као институционалног оквира за оснивање Националне агенције за регионални развој и 
регионалних агенција за развој, које би биле надлежне за спровођење циљева и задатака 
дефинисаних Стратегијом за регионални развој Србије и Стратегијом за смањење сиромаштва у 
Србији.  

4. Стратегија развоја пољопривреде Србије која ће развојем овог привредног сектора елиминисати 
лош положај одређених руралних подручја где је сиромаштво изражено и умањити последице 
преласка на тржишну конкурентну економију. Уредба о начину расподеле дела средстава из 
наменских примања буџета Републике које се остварују привређивањем игара на срећу, а користе 
за финансирање локалне самоуправе, омогућава пружање помоћи најугроженијим и 
најсиромашнијим јединицама локалне самоуправе. 

5. Национални план акције у обезбеђивању социјалне сигурности и хуманизације животних услова у 
старости који дефинише начин пружања услуга и помоћи старим лицима који су и најугроженији 
од сиромаштва. 

6. Измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању повећале су заштитни ниво 
најниже пензије и понуђен је законодавни оквир за консолидовање три фонда пензијског и 
инвалидског осигурања која ће допринети одрживости целокупног пензијског система. 

7. Закона о здравственој заштити који дефинише угрожене групе и заштиту њиховог права на 
здравствену заштиту.  

8. Реформа финансирања система здравствене заштите и реформа система здравственог 
осигурања које имају за циљ развијање нових модела плаћања давалаца услуга на нивоу примарне, 
секундарне и терцијалне заштите. 

9. Закон о изменама и допунама Закона о социјалној заштити и социјалној сигурности уводи 
промену механизма доделе социјалне помоћи увођењем минималног нивоа социјалне помоћи као 
критеријума за МОП (материјално обезеђене породице) што је имало за последицу повећање броја 
корисника ове помоћи у најугроженијим подручјима и боље таргетираности примаоца социјалне 
помоћи. 

10. Национала стратегија за избеглице и расељена лица која треба да обезбеди већу друштвену 
интеграцију и да регулише права ове сиромаштвом угрожене групе. 

11. Национална стратегија и политика за омладину која као приоритет има решење проблема 
незапослености и сиромаштва младих. 

                                                 
77Сиромаштво деце има много лица, не само материјални аспект већ и образовни, здравствени, социјални, регионални и 
културни, Сиромаштво са много лица, UNCEF 2005. 



 192 

5.  Индекс хуманог развоја АП Војводине 

Индекс хуманог развоја (HDI - Human Development Index) Србије израчунат је по методологији 
UNDP-а и за 2003. годину износи 0,797. Таква вредност индекса означава средњи ниво хуманог 
развоја и Србију котира на 59 место у свету и 6 место у заједници земаља Југоисточне Европе 
(на нивоу Македоније и Румуније а испред БиХ и Албаније). Општи закључак је да је у 2003. 
години дошло до значајног раста квалитета живота у односу на претходне године и поједине 
земље у окружењу. 

Табела 79: Вредност HDI у 2003 – поређење Србије са земљама ЈИ Европе 

Држава 
Просечно 
трајање 
живота1 

Стопа 
писменос
ти (%)1 

Комбиновани 
рацио уписа 

(%) 

БДП 
per capita 

(PPP 
US$)2 

Индекс 
очекиваног 
трајања 
живота 

Индекс 
едукације 

БДП 
индекс HDI 

HDI 
ранг у 
свету 

Албанија 73,8 98,7 69 4,584 0,81 0,89 0,64 0,780 72
Бугарска 72,2 98,2 78 7,731 0,79 0,91 0,73 0,808 55 
Хрватска 75,0 98,1 75 11,080 0,83 0,90 0,79 0,841 45 
Грчка 78,3 91,0 92 19,954 0,89 0,97 0,88 0,912 24 
Македониј 73,8 96,1 70 6,794 0,81 0,87 0,70 0,797 59 
Румунија 71,3 97,3 72 7,277 0,77 0,89 0,72 0,792 64 
Словенија 76,4 99,7 95 19,150 0,86 0,98 0,88 0,904 26 
Б и Х 74,2 94,6 67 5,967 0,82 0,86 0,68 0,786 68 
Србија 72,4 96,5 79,5 6,305 0,79 0,91 0,69 0,7972 59 

Извор: UNDP (за земље у окружењу), 1) Републички завод за статистику, 2) Републичком заводу за развој 
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Добијени квантитативни показатељи за Србију и Војводину показују да је у 2004. дошло до 
даљег раста квалитета живота, при чему треба имати у виду пре свега раст БДП по куповној 
моћи по глави становника и комбиновани рацио уписа у основно, средње и високо школство, 
док се остали показатељи нису значајније променили. Гранична вредност од 0,800 је 
прекорачена што у међународним поређењима представља епитет високог нивоа хуманог 
развоја. 

Табела 80: HDI Војводине и Србије 

2004 
Просечно 
трајање 
живота1 

Стопа 
писмености 

(%)1 

Комбиновани 
рацио 
уписа  
(%)2 

БДП 
per capita 

(PPP 
US$))2 

Индекс 
очекиваног 
трајања 
живота  

Индекс 
едукације 

 

БДП 
индекс 

 
HDI 

Војводина 71,3 97,6 75,2 12.044 0,77 0,90 0,80 0,824 

Србија 72,4 96,5 82,6 7.640 0,79 0,92 0,72 0,811 

 Извор: 1) Републички завод за статистику, 2) Израчунато у Републичком заводу за развој  
Напомена: У склопу целокупне анализе стања Хуманог развоја у Србији посебно су   анализирани окрузи и 
општине у Војводини – табеле у Анексу. 

Регионални аспект хуманог развоја по полу у Војводини (GDI индекс) 

С обзиром да HDI приказује само степен просечног достигнућа у Хуманом  развоју, то замагљује 
приказ достигнут нивоа хуманог развоја између полова. Превазилажење овог проблема постиже се 
GDI индексом, презентованим 1995. GDI (Gender-Related Development Index). Индекс мери достигнућа 
и користи исте индикаторе као и Индекс хуманог развоја, али за разлику од HDI, GDI последично 
указује на присутну неједнакост у достигнутом нивоу хуманог развоја између мушкараца и жена. GDI 
индекс има мању вредност од HDI, и што је то одступање веће, већи је и диспаритет у достигнутом 
нивоу хуманог развоја између полова78. Комбиновани рацио уписа представља симултани показатељ 
уписа у основно, средње и високо школство према одговарајућем старосном добу. Добијени резултати 
приказани су у следећим табелама: 

Табела 81: Вредност GDI индекса у 2003. години 

 
Просечно 

трајање живота1 
Стопа писмености1

(%) 
Комбинован 

рацио уписа (%)2 

Процена дохотка 
по глави2 

(PPP US$) 
(GDI) 

  Ж М Ж М Ж М Ж М Вредност Ранг 
Цент.Србија 75,3 70,3 93,6 98,9 84 78 4.300 7.722 0.794 - 
Војводина 74,3 68,3 96,3 99,0 74 71 6.779 13.295 0.806 - 
Србија 75,1 69,7 94,3 98,9 81 76 4.478 8.235 0,792 - 

 
Табела 82: GDI индекс у Војводини у периоду 2000-2004. године 

 
Просечно 
трајање 
живота11 

Стопа писмености1

(%) 
Комбинован 

рацио уписа (%)2 

Процена дохотка 
по глави2 

(PPP US$) 
(GDI) 

  Ж  М  Ж   М  Ж  М  Ж  М  Вредн  Ранг у 
свету 

2000. 75,1 70,0 93,6 98,9 79 76 2.580 4.437 0,758  
2001. 73,5 67,9 96,3 96,3 76 73 3.870 7.175 0,769  
2002. 73.5 67.9 96.3 99 76 74 3885 7587 0.774  
2003. 74,3 68,3 96,3 99,0 74 71 6.779 13.295 0.802  
2004. 74 68 96,3 99 76 70 8.324 15.989 0,813  

                                                 
78 Важно је напоменути да је једна од ставки ГДИ индекса и процена дохотка  (PPP US$) по глави стновника између полова, 
која је урађена у Републичком заводу за развој на бази јасно дефинисане методологије UNDP и она је у компативбилна са 
проценом укупног ГДП (PPP US$). 
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  Извор:1) Републички завод за статистику, 2) Израчунато у Републичком заводу за развој. 
 

SWOT АНАЛИЗА  
Предности Недостаци 

 Изузетно пoвoљни услови за развој 
пољопривреде 

 Високо учешће радно-способног 
становништва 

 Раст броја запослених у приватном сектору 
 Повећање доприноса дела искључене 

популације у економском расту 
 Бројне образовне институције 
 Пораст учешћа МСП 
 Развијена путна инфраструктура 
 Смањење диспропорција свих друштвено 

угрожених група 
 Висок ниво хуманог развоја 
 Квалитетна радна снага 
 Развијена производња и прерада хране 
 Производи са заштићеним пореклом 
 Постојање локалних фондова за развој 

пољопривреде 
 
 
 

 Процес депопулације 
 Неповољна образовна структура 
 Неусклађеност образовног система са новим 

захтевима тржишне привреде 
 Регионалне разлике у запослености, 

незапослености и зарадама 
 Неизграђена институционална инфраструктура 
 Загађеност животне средине на појединим 

важним локацијама и дивље депоније на рекама 
 Недовољна социјална интеграција расељених и 

избеглих лица, Рома и других угрожених група 
 Одлазак стручних кадрова 
 Непостојање образовног система за 

преквалификацију 
 Застарела технологија, ниска продуктивност 
 Диспропорције у територијалном размештају 

индустрије 
 Доминантна традиционална индустријска 

производња 
 Неефикасно коришћење локалних развојних 

потенцијала 
Шансе Опасности 

 Развој регионалне институционалне 
инфраструктуре 

 Доношење програма демографске 
ревитализације 

 Подршка предузетништву и развоју климе 
за самозапошљавање 

 Подршка страним инвестицијама 
 Реформа социјалне помоћи и осигурања 
 Модернизација и трансформација 

образовања 
 Повећање запослености и укупне радне 

активности становништва 
 Побољшање приступа и квалитета 

образовања 
 Децентрализација државних система 

помоћи 
 Усаглашавање са ЕУ стандардима 
 Већа радна и географска мобилност 
 Одрживост развоја регије у целини 

 Тренд демографског старења становништва 
 Повећање броја незапослених  
 Висока запосленост у области "сиве економије" 
 Необученост менаџмента и запослених за брже 

укључиваје у савремене тржишне токове 
 Еколошка «неедукованост» домицилног 

становништва; недовољна заштита 
биодиверзитета 

 Повећање броја нових категорија сиромашних  
 Недовољна таргетираност прихода од 

привредног раста на категорије сиромашних 
 Друштвена и економска искључивост 

маргиналнизованих група 
 Незавршен процес приватизације и 

реструктурирања 
 Раст конкурентности земаља у окружењу 
 Недостатак програма локалног економског 

развоја 
 Политичка нестабилност 
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X ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

1. Национални еколошки акциони план (НЕАП) 

Акциони планови у служби свих аспеката животне средине, а у циљу редуковања притисака на 
природне ресурсе, стимулисања економског раста и обезбеђења квалитета животне средине за основу 
треба да имају актуелне националне и локалне потребе са ослањањем на смернице дате 
Интернационалном Комисијом за заштиту реке Дунав и Директивама ЕУ. Ове смернице су значајне у 
смислу: постављања програма мониторинга животне средине, методологија праћења стања животне 
средине, селекције полутаната животне средине који захтевају контролу стандарда квалитета; услова 
и одређивања обавеза свим чиниоцима који негативно утичу на животну средину и воде ка њеној 
убрзаној деградацији, програма мера редукције загађења; повезивања институција и експерата 
различитих профила образовања; правовременог учествовања јавности. Генерално, имајући у виду 
тренутно стање и степен деградације животне средине, основне смернице НЕАП-а од примењивог 
значаја су79:  

 Вода 
• оптимизација стандарда квалитета воде;  
• постепено реформисање ка интегрисаним дозволама за загађиваче; 
• успостављање катастра "скривених загађивача";  
• едукација у фабрикама, развој екоменаџмента и промоција "чисте производње";  
• унапређење процеса процене утицаја на квалитет вода;  
• реформе у испуштању загађења;  
• реформе у таксама за природне ресурсе и новчане помоћи;  
• унапређење у области компензације штете и система сигурности животне средине;  
• улагање у мониторинг вода. 

Ваздух 
• постепено реформисање ка интегрисаним дозволама за загађиваче;  
• развој екоменаџмента у фабрикама;  
• процена утицаја на животну средину постављена на реалним основама и реформе у 

испуштању загађења;  
• развој мониторинга ваздуха, катастар загађивача. 

Земљиште 
• реформисање контроле опасних супстанци у земљишту;  
• унапређење пољопривредне праксе у смислу спречавања ерозије земљишта и ширење мреже 

мелиорационих система; 
• предузимање мера у циљу спречавања загађења отпадом са великих сточарских фарми; 
• примена савремених технолошких метода мониторинга квалитета земљишта; 
• развој интегрисаног пољопривредног информационог система; 
• развој економских инструмената.  

                                                 
79 Конкретне мере и активности приказане су у Прилогу. 
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2. Облици загађености80 

Загађење површинских вода. Узимајући у обзир још увек мањи број тешке, обојене металургије и 
петрохемијске индустрије у односу на прехрамбену индустрију у Војводини, значајно загађење (у 
кумулативном смислу) представља загађење органским материјама. Иако су подаци СЦГ за извештај 
Интернационалне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) врло оскудни, достављени су подаци за 
под-слив Банат-Источна Србија (ознака под-слива према датом извештају).  Према овим подацима, у 
овај слив се из индустријских извора загађивања испушта: 1.158 т/год органског оптерећења 
(рачунато преко ХПК), 120 т/год (рачунато преко БПК5), укупног азота 20 тН/год и укупног фосфора 2 
тП/год. Из пољопривредних извора се у исти под-слив испушта: 357 органског оптерећења (рачунато 
преко ХПК), 104 (рачунато преко БПК5), 57 т Н/год и 16 тП/год. Према категоризацији специфичних 
тачкастих извора загађивања преко ХПК и БПК5, укупног азота и фосфора из градских уређаја за 
третман отпадних вода, директних индустријских испуштања и тачкастих пољопривредних извора у 
под-сливове Дунава, забележени су следећи подаци за под-слив Банат (г/становникдан): 17.8-ХПК; 
68.5-БПК5, 12.4-укупан Н; 2.7-укупан П, при чему је узета у обзир укупна популација у под-сливу, а 
не она која је прикључена на градски уређај за пречишћавање отпадних вода. Према обрађеним 
подацима, овај под-слив у сливу Дунава спада у један од најугроженијих у смислу оптерећења азотом 
и фосфором. На сличне закључке указују и подаци редовног мониторинг програма 
Хидрометеоролошког завода (период протеклих пет година), где квалитет воде Бегеја према 
профилима мерења указују на  повећан садржај органских материја као последицу испуштања 
непречишћених отпадних вода Темишвара. Поред тога, значајан утицај на квалитет реке Дунав на 
територији Војводине имају притоке и непречишћене градске отпадне воде (нпр. садржај органских 
материја расте након улива отпадних вода града Новог Сада, након улива реке Тисе или након улива 
отпадних вода Панчева). 

Највећи утицај на биолошке и физичко-хемијске елементе модификованих водних тела у оквиру 
система Канал Дунав-Тиса-Дунав имају испуштања отпадних вода из већих градова, индустријских 
активности, пољопривреда и рибарења. Отпадне воде се непречишћене или недовољно пречишћене 
испуштају у канале. Индикатори (растворени кисеоник, амонијачни, нитратни облици азота, ХПК) 
указују на угрожено стање система у смислу драстичних последица по акватични свет, појаву 
еутрофизације, нагомилавање седимента. Градови Врбас, Кула и Црвенка налазе се у јужном делу 
Бачке и ови градови као и десет великих индустрија које се углавном баве прерадом хране налазе се 
дуж важног водотока познатог као Велики Бачки канал који повезује реку Дунав са реком Тисом. 
(наведен као угрожен локалитет). Разлози за константно погоршање квалитета овог и латералних 
канала повезани су са повећаним загађивањем из разних извора због недостатка постројења за обраду 
и адекватних планова и средстава за неопходне интервенције како би се спречило загађивање и 
санирао канал. 

                                                 
80 Коришћени су званични подаци најрелевантнијих институција: 
- Хидрометеоролошки завод, Редован мониторинг (1998-2003.), 
- Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одржив развој, Перманентне активности: годишњи извештаји 

мониторинга у 2006, 
- Wеb-презентација Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: www.minpolj.sr.gov.yu 
- Природно-математички факултет, Департман за хемију, Катедра за хемијску технологију и заштиту животне средине, 

Референтни мониторинг хемијског квалитета површинских вода Војводине, 2005, 
- ICPDR, «Roof Report 2004», 
- Норвешки институт за истраживање вода (NIVA), Завршни извештај: Ревитализација Великог Бачког канала кроз Врбас, 

2006. 
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Појава еутрофизације језера. Минералним облицима азота и фосфора припада главна улога у 
вештачкој еутрофизацији површинских вода, под којим се подразумева процес, у оквиру кога се 
повећава продукција (природних органских материја - биомасе) живог света у води, услед повећаног 
прилива храљивих (биогених) и других материја. Обогаћивање воденог система материјама ствара 
бројне предуслове за интензивирање процеса продукције органских материја, а тиме се интензивира 
разградња и повећење обима и концентрације материја у кружењу. Сматра се да садржај укупног 
фосфора у концентрацији изнад 10 µг/л доводи до појаве еутрофизације воде Различита оптерећења 
воденог система, нивои трофије, обавезно опредељују и различите специфичне односе органских 
материја у систему. Цветању воде језера растворених и суспендованих биогених и органских материја 
поред уобичајених путева загађења (неконтролисаних испуштања загађујућих материја различитог 
порекла као што су комуналне отпадне воде, индустријске отпадне воде, отпадне воде из објеката за 
узгој стоке и површинске воде које отичу са пољопривредног земљишта, градских површина, 
саобраћајница и неуређених депонија), значајно доприносе плављења, температурни услови, ерозија, 
локална струјања и таласања којим се испирају обале. Успорена замена воде и пораст муљевитости за 
последицу имају нагло смањење садржаја кисеоника у води, а посебно у слојевима при самом дну, 
услед чега се интензивирају редукциони процеси који доприносе акумулацији амонијачног азота и 
редукованог сумпора, који се лако користе у процесу биосинтезе.  

Актуелно стање једног од специјалних резервата природе у Војводини, Лудашког језера, указује на: 
нарушен режим вода, изражено замуљивање и интензиван процес еутрофизације, трансформацију 
овог језерског екосистема у мочварно-барски и деградацију природних вредности. Поред тога, 
присуство тешких метала у седименту језера представља потенцијалну опасност (у зависности од 
даљег антропогеног утицаја и природних услова) од непожељне расподеле и миграције метала у 
језеру. Примарни кораци у спречавању даље деградације воде и седимента језера је редуковање 
антропогених активности (рекреационе активности на језеру које су највероватније узрочник појаве 
минералних уља) и спречавање испуштања отпадних вода појединих индустрија на тој локацији (нпр. 
Подрум "Палић" а.д), као и наставак мониторинга физичко-хемијских и биолошких параметара у 
циљу дефинисања статуса језера према међунардним класификацијама заштићених подручја. 

Присуство арсена у подземним водама. Чисти, елементарни арсен се у природи ретко налази и 
углавном се срећу његова једињења са кисеоником, сумпором и хлором, која се означавају као 
неорганска једињења арсена. Сва једињења арсена су токсична, с тим да су једињења арсена са 
угљеником и водоником, односно органска једињења, много мање токсична од неорганских. Као 
саставни део стена и земљишта, арсен растварањем доспева у подземне воде, реке и језера и на тај 
начин и у воду за пиће. Понекад је природна ерозија одговорна за појаву већих количина арсена у 
локалним воденим ресурсима. Арсен може овде да доспе и преко индустријских отпадних вода, 
арсенових честица из атмосфере или арсена раствореног у киши или снегу. Арсен се у површинским 
водама најчешће налази у облику Ас(В) или арсената и Ас(III) или арсенит, најчешће присутних у 
анаеробним условима подземних вода.  

У Војводини је присуство арсена у мањим количинама и на дубљим водоносним слојевима скоро 
редовна појава. Узрок његове појаве у водоводним мрежама је црпљење воде из водоносног слоја који 
се налази на дубинама од 90 до 180 метара, што је карактеристично за цео панонски базен. Свакако, 
треба узети у обзир да се висок здравствени ризик јавља и при уношењу малих концентрација овог 
токсичног елемента. Дуготрајно излагање арсену, чак и у малим концентрацијама, изазива појаву 
промена на кожи и рака коже, простате, плућа, бешике, бубрега и јетре. Употреба воде, која садржи 
арсен, за прање и купање, не изазива ефекте на здравље. Због забрињавајућих резултата истраживања 
здравствених ефеката, Светска здравствена организација (СЗО) је пооштрила критеријуме за МДК 
вредности (максимално дозвољене концентрације) за арсен, те је она са 0,05 мг/л снижена на 0,01 



 198 

мг/л. Према националном Правилнику дозвољени садржај арсена у води за пиће је од 1998. године, 
максимално 0,01 мг/л. Горе наведено подразумева неопходност пилот-истраживања и примене 
најбољих доступних техника у третману воде за пиће (нпр. уклањање арсена адсорпцијом на 
фериоксиду, јонска измена, реверсна осмоза, нанофилтрација, конвенционалан процес уклањања 
гвожђа/мангана).  

Загађење ваздуха. Присуство загађујућих материја у ваздуху последица је емисије из технолошких 
процеса, индустријских и кућних ложишта, моторних возила, као и различитих физичких и хемијских 
процеса који се одвијају у атмосфери. Основне загађујуће материје су органска и неорганска прашина, 
чађ, сумпорни оксиди, азотни оксиди, угљен-моноксид, угљен-диоксид и угљоводоници, док су 
специфичне материје различите органске и неорганске материје, полен, споре гљива и папрати, 
вируси и бактерије. Емисија сумпор-диоксида већа је него што то одговара степену индустријског и 
економског развоја, при чему су највеће емисије из застарелих индустријских и термоенергетских 
постројења. Емисија азотних оксида пореклом из термоелектрана и индустрије ниже су по јединици 
произведене енергије него у западноевропским земљама. Ваздух је на појединим локалитетима, у 
близини великих индустријских центара (Панчево, Зрењанин, Нови Сад, Суботица, Беочин), у великој 
мери загађен специфичним, високо токсичним и хазардним полутантима. Иако у прекограничном 
транспорту ваздушних маса Војводина “прима” више загађења него што га сама продукује (подаци 
Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одржив развој), смањењем неконтролисане 
емисије загађујућих материја из застарелих индустријских постројења (увођење БАТ стандарда) 
довели би до значајних промена у квалитету ваздуха у Војводини. 

Загађење земљишта. Војводина представља право природно богатство, када је у питању земљиште 
као природни ресурс. Производни потенцијал пољопривредног земљишта у Војводини перманентно 
се смањује као последица интензивног коришћења, ерозионих процеса, промена у водно-ваздушном и 
топлотном режиму, секундарног заслањивања и контаминације пестицидима, тешким металима, 
нитратима и нитритима. Свакако се у циљу унапређења одрживог планирања и управљања 
земљиштем треба фокусирати на решавање основних проблема: развијање система просторног 
планирања и улагања у систем регионалног одводњавања/наводњавања. 

Појава повећаних концентрација тешких метала у непољопривредном земљишту последица је 
неадекватних производних технологија и пречишћавања ваздуха или су последица бомбардовања 
(минерална уља и угљоводоници нафте). Пут решавања проблема води преко увођења »чистих 
технологија« и преко пасивне и техничке биоремедијације земљишта загађених нафтом и дериватима 
нафте. 

3. Угрожени локалитети 

Радне зоне Новог Сада биле су од првог дана ратних дејстава мета ваздушних напада НАТО снага. 
Главни циљ напада била је Рафинерија нафте "Нови Сад" (РНС) у радној зони Север IV (подручје 
Ратног острва). Бомбардовање и рушење објеката Рафинерије представља највећи еколошки проблем 
за цело градско подручје, а првенствено за подручје Ратног острва. У току НАТО агресије, постројење 
НИС РНС нападнута су 12 пута, са преко 250 пројектила јаке разорне моћи. У току НАТО агресије 
уништено је преко 51%, а озбиљно оштећено преко 34% расположивих резервоарских капацитета. 
Према процени стручњака из РНС од 73.569 тона нафте и деривата изгорело је око 90%, изливено на 
земљиште око 9,9%, изливено у колектор "Север IV" 0,1%. Процењен простор загађен бензинима 
износи око 8.500 м2, сировом нафтом 51.000 м2, осталим нафтним дериватима (керозин, дизел, мазут и 
горива) 35.000 м2. Подаци мониторинга угрожености квалитета воде и седимента на локалитету 
"Ратно острво" (период 2001-2004. година) утврђено је да је нафтно загађења на изворишту 
апсорбовано на честицама земљишта у површинском слоју и да са повећањем падавина и порастом 
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нивоа подземних вода долази до спирања загађења у воду. Концентрације минералних уља у 
бунарима хидрауличке баријере и у пијезометрима изван Рафинерије су у нивоу контролног 
пијезометра, док су у Рафинерији нешто више вредности. садржај укупних угљоводоника (ср. вр. 34-
306 µг/л) је свуда виши од садржаја у контролном пијезометру. Више концентрације у пијезометрима 
у Рафинерији него на изворишту указују на потенцијалну могућност продора загађења ка изворишту. 

Једна од најпроблематичнијих "црних тачака" у еколошком смислу је регион општина Врбас и Кула у 
коме је концентрисана значајна индустријска активност. Деоница Великог канала ДТД између 
Врбаса и Куле је једна од најзагађенијих у Европи, у коју се испушта 10% целокупног загађења 
у земљи. Такође, један од најдрастичнијих примера лошег утицаја непречишћених или недовољно 
пречишћених отпадних вода на квалитет реципијента у нашој земљи је утицај индустрије у области 
Врбас-Кула-Црвенка. На Каналу Врбас-Бездан, деоници устава Врбас-триангл и на каналу Бечеј-
Богојево, на деоницама од Бечеја до Врбаса уливају се отпадне воде из индустрије која је лоцирана у 
насељима Врбас, Кула, Црвенка и Србобран. Директно у канал  узводно од уставе Врбас своје отпадне 
воде испуштају "Јафа", део изграђене канализације насеља Црвенка, "Витал", "ВИТ", Остали 
загађивачи отпадне воде испуштају у два латерална канала са леве и десне стране Канала Врбас-
Бездан. На тај начин највећи део загађења доспева у део канала који се налази у подручју града 
Врбаса. Пример за висок степен загађења које доспева испуштањем непречишћених отпадних вода је 
израчунато оптерећење органским материјама воде слива ДТД канала "Бечеј-Богојево" које износи 
26,9 тХПК/дан. Досадашњи резултати мониторинга показатеља квалитета воде Великог канала и 
латералних канала указују да квалитет воде није задовољавајући. У већини случајева он је III/IV класа 
или чак "ван класе" према Уредби о класификацији вода која је важећи национални пропис. 

Једно од најугроженијих локалитета у класи заштићених зона и акумулација на територији АП 
Војводине је Лудашко језеро. Резултати Референтног мониторинга хемијског квалитета површинских 
вода Војводине за 2005. годину указали су, (поређењем са препорукама ICPDR-а) на прекорачене 
референтне и циљне вредности за нутријентне параметре (садржај фосфорних материја у води је 
повишен изнад границе значајне за појаву еутрофизације). Такође, седимент језера је значајно загађен 
у погледу садржаја минералних уља (380 мг/кг). Садржај тешких метала (120 мг/кг никла, 510 мг/кг 
цинка, 1000 мг/кг хрома, 450 мг/кг бакра и 120 мг/кг олова) у седименту језера Лудош повремено или 
стално показује одступања од канадске теоријски вероватне вредности утицаја.  

Када је вода за пиће у питању, на територији северне и западне Бачке постоји висок здравствени 
ризик од присуства арсена који је најчешћи узрок хемијске неисправности узорака. Проценат 
неисправности узорака се у области Северне Бачке креће од 53-100%, а у Западној Бачкој од 59-91%. 
Концентрације арсена на територији општине Оџаци седамдесет пута су веће од дозвољених. Поред 
Оџака, Зрењанин је још један од градова који се могу сматрати угроженим услед установљеног 
присуства арсена у води за пиће. Хемијским и микробиолошким прегледом воде за пиће у 2005. 
години, установљено је да су у погледу хемијске исправности сви узорци били неисправни, а око 14% 
узорака је било микробиолошки неисправно (повећан број аеробних мезофилних бактерија, повећан 
број колиформних бактерија). Најчешћи узроци хемијске неисправности су неодговарајућа боја, 
повећана концентрација амонијака и гвожђа, као и повећан утрошак калијум-перманганата.  

Развојем урбаних, привредних и инфраструктурних система који се кроз историју све више спуштао у 
речне долине и излазио на реке дошло је до повећања насељености, увећања вредности добара али и 
ризика у погледу штете која може настати у случајевима поплава, флувијалних ерозија и других 
негативних аспеката деловања водних токова. На територији РС угрожена је (од појаве 1% воде) 
површина приближно 1,600.000 ха. На територију Војводине односи се приближно 1,300.000 ха, што 
чини приближно 60% њене укупне територије. На тој територији налази се преко 500 насеља а око 
80% те територије је пољопривредно земљиште. 
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По квалитету ваздуха, Панчево представља "критичну тачку" у Војводини са највећим бројем 
прекорачења граничних вредности имисије. Полутанти детектовани у ваздуху као последица рада 
фабрика: Произодња минералних ђубрива ДП "ХИП-Азотара"; Производња петрохемијских и 
неорганских производа ДП "ХИП-Петрохемија"; Прерада сирове нафте "НИС Рафинерија нафте 
Панчево"; Фабрика сијалица ДП "Тесла" и Индустрија стакла (ИСП) су: амонијак (гас, пара, аеросол), 
азотни оксиди, азотна киселина, каталитичка прашина, амонијум нитрат, суспендоване честице, угљен 
моноксид, угљен диоксид, винилхлорид мономер, етилен дихлорид, фозген, диоксини, хлоровани 
деривати, жива и њена једињења, испарљиве органске материје, нафтени, фенол, ПАХ-ови, 
сумпорводоник, меркаптани, каталитичка прашина, алдехиди, хлор, хлороводоник, азотни оксиди, 
чађ, алдехиди, азотни оксиди, бензен, толуен, ксилен, нафтени, фенол, меркаптани, сулфиди, угљен 
дисулфид. Проценат узорака са прекорачењем граничних вредности у току мониторинга у 2003. 
години највећи је за концентрацију бензена (35%), садржај чађи (16%), таложне материје (6.4%), 
суспендоване честице (3.9%). Један од најзначајнијих индустријских загађивача ваздуха у Војводини 
је и фабрика производње цемента "БФЦ" Беочин, која је значајан загађивач ваздуха суспендованим 
материјама. 

Повећан садржај полиароматичних угљоводоника (ПАХ) у земљишту регистрован је у околини Новог 
Сада и последица је емитовања ових једињења за време горења Рафинерије нафте (1999. године), 
њиховог разношења ветром и таложења повећаном количином падавина. Концентрација ПАХ на 
необрадивом земљишту прелази МДК у 5,4% узорака. Антропогени утицај загађења (тешким 
металима) непољопривредног земљишта индустријских зона установљен је у току испитивања у 2005. 
години на локалитетима "БФЦ" Беочин и Индустрија акумулатора Сомбор. Већи садржај 
лакоприступачног Ni детектован је у 4. узорка на локалитету Беочин и Pb у 5 узорака на локалитету 
Сомбор.  

4. Заштита од вода  

На подручју Војводине постоји 1.350,32 км насипа, 5 акумулација, 930 км канала и 25 устава Хс ДТД, 
већи број регулационих грађевина које су у функцији линијског система одбране и мањи број 
регулисаних и делимично регулисаних водотока. Са овим објектима штити се преко 1,000.000 ха 
земљишта са градовима, насељима, индустријским објектима, фармама и разноврсном структуром. 
Као последица тешке економске ситуације у земљи и вишегодишњих рестрикција у обезбеђењу 
финансијских средстава за потребе редовног одржавања, у последњих неколико година не остварује 
се потребан обим радова у односу на важеће стандарде, критеријуме и нормативе, чиме се и даље 
погоршава стање на одбрамбеним линијама и у коритима водотока. 

Редовно одржавање одбрамбених насипа и корита водотока основна је превентивна мера за 
обезбеђење нормалних услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава, у складу 
са концептом спровођења пасивних мера заштите од вода. У складу са таквим концептом неопходно 
је укључити :  

 регулационе радове мањег обима на водотоцима;   
 заштиту од ерозија и уређење бујица;  
 одржавање објеката и постројења за заштиту од штетног дејства вода;  

Упоредо са постојањем концепта пасивних мера заштите потребно је прећи на АКТИВНЕ мере 
заштите од вода. 

Комплексност ових мера (укључење еколошких, социјалних и економских параметара поред 
постојећих техничких) изискује упознавање, обучавање и постављање основног концепта 
активних мера које су примерене овом подручју. 
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Дефинисање (модификовање – план) нове организације спровођења одбране, одговорности и 
надлежности, дефинисање потребних софтвера, хардвера, мреже станица и начина прикупљања и 
преношења података итд. Циљ ових мера је смањити постојећи ризик од поплава а економска улагања 
(у досадашњи начин рада) смањити коришћењем савременијих технологија и софистициранијег 
знања. Такође потребно је у трошкове одржавања система укључити и све остале заинтересоване 
факторе (осигуравајућа друштава, становништво у угроженом подручју и сл.). Потребно је све нове 
мере у делу заштите од вода синхронизовати (припремити) за нове међудржавне уговоре, 
испоштовати постојеће међународне обавезе (ICPDR, Дунавска комисија, Савска комисија) и 
ускладити их према важећим директивама ЕУ. 

Заштита водних ресурса. Потреба за заштитом водних ресурса у Војводини за основу има следеће: 

• оскудни интерни обновљиви водни ресурси;  
• у већини градова уз Дунав подземна вода се не може користити за пиће без претходног 

третмана; 
• квалитет водних ресурса је генерално незадовољавајући са тенденцијом даљег погоршавања;  
• генерално, ни једна река која улази у земљу на територији Војводине нема квалитет воде која 

се може безбедно користити за пиће без претходног третмана, при чему су поједине реке и 
речни седимент у тој мери загађени да се њихова вода не може користити ни за наводњавање;  

• иако су воде Дунава које уђу у земљу загађене из других узводних земаља, најзначајнији 
извори директног загађења воде Дунава у Војводини (сливно подручје Тисе, Тамиша и Саве) 
су фарме свиња којих има преко 130; 

• испуштање непречишћене комуналне и индустријске отпадне воде у Војводини резултира 
значајним загађењем водних ресурса, при чему речни правци низводно од већих насеља 
показују приметно опадање квалитета воде. Основни директни загађивачи су насеља са преко 
10 000 становника, при чему је већина малих и средње великих индустрија је лоцирано у тим 
насељима. Индиректним загађењем, доприноси се погоршању квалитета у садржају укупног 
азота, укупног фосфора и фекалних колиформних бактерија; 

• погоршање инфраструктуре за водоснабдевање, укључујући системе за дезинфекцију 
(хлорисање) доприноси смањењу квалитета воде за пиће из водовода. Око 67% снабдевања 
водом за пиће не задовољава физичке, хемијске и бактериолошке стандарде. 

• проблем потрошње воде и неекономичног односа према води (укупно захватање за 
водоснабдевање је око 6.600 дм3/с, а процењена потрошња воде је преко 200 дм3 по 
становнику/дан. 

• честе поплаве са великим штетама итд. 

Обзиром на стање водних ресурса у Војводини, активности на заштити треба да обухвате:  

• усклађивање стандарда за воду за пиће са законодавством ЕУ и прихватање нових смерница 
Светске здравствене организације о квалитету воде за пиће;  

• доношење нових регулатива у области законодавства управљања водама; успостављање 
стандарда за ефлуент,  

• адекватан третман отпадних вода;  
• изградњу канализационог система;  
• проширивање мреже мониторинга површинских и подземних вода;  
• контролисану експлоатацију ресурса подземних вода,  
• успостављање адекватне цене воде за пиће и изградња фабрика воде за пиће у градовима и 

оптимизација постојећих технологија;  
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• мерења потрошње воде у свим домаћинствима;  
• одржавање и изградња објеката за заштиту од поплава;  
• контролу дифузних извора загађивања;  
• билатералном сарадњом обезбедити смањење прекограничног загађења водотокова који улазе 

у Србију;  
• едукацију о значају воде, последицама необновљивости водних ресурса; усвајање нових 

методологија, знања и технолошких достигнућа који се користе у управљању водним 
ресурсима и њиховом заштитом. 
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XI SWOT АНАЛИЗА 
 
SWOT АНАЛИЗА даје сводни приказ предности, недостатака, шанси и опасности за успешан и одржив 
привредни развој Војводине. 
 
Предности: 

• Природни ресурси - представљају значајну предност АП Војводине у погледу развоја привредних 
активности. То се, пре свега, односи на квалитетно пољопривредно земљиште, као изузетног 
потенцијала за развој прехрамбене индустрије, на нове обновљиве изворе енергије (биомаса, 
хидропотенцијал малих водотокова, геотермална енергија) као и на велики број постројења који 
користе алтернативне изворе енергије. Природни ресурси пружају изузетне погодности за даљи 
развој индустрије засноване на савременим технологијама, чиме се обезбеђује развој и 
производња енергије и сировина. Шуме и водни потенцијали омогућавају ефикаснији развој 
туризма и рекреативних активности. 

• Дунав. Река Дунав, паневропски Коридор VII, је најважнија водна саобраћајница и стратешки 
правац у Европи. Иако повезује десет држава и близу пола милиона људи, она је недовољно 
искоришћен потенцијал. Представља улазна врата за европско тржиште и за привредну сарадњу 
између Истока и Запада. Својим знатним делом (25% од укупног пловног тока), у дужини од 588 
км, протиче преко територије Србије, од чега кроз Војводину око 358 км. Представља основу 
водног саобраћајног система у Србији и Војводини, са 85% укупног промета на унутрашњим 
пловним путевима у Србији. Изграђеним каналима Рајна-Мајна-Дунав повезује се Балтик са 
Црним морем, односно Европа и Азија. Ова значајна европска водена магистрала, у наредном 
периоду добијаће све већи значај, јер пружа огромне могућности јефтиног речног превоза робе. 
Висока комисија за транспорт ЕУ прогласила је Дунав, једним од европских саобраћајних 
приоритета до 2020, са циљем да се 25% друмског саобраћаја пребаци на железницу и реке. 

• Хидро систем Дунав-Тиса-Дунав. Хидро систем Дунав-Тиса-Дунав је вишенаменски 
водопривредни систем, чија је главна функција наводњавање и одвођење сувишних унутрашњих 
вода. На већини канала представља пловни пут високе категорије и пружа услове за развој 
каналског саобраћаја. Састоји се од 12 пловних канала Бачке и Баната, укупне дужине 600,6 км 
који су сврстани у пет категорија пловних путева. Представља једну од највећих каналских 
пловидбених мрежа у Европи, који поред пловних канала обухвата и каналисане реке Бегеј и 
Тамиш. Они остварују везу са Дунавом и Тисом, преко којих су повезани са пловном магистралом 
Рајна-Мајна-Дунав, која спаја Северно и Црно море, пролазећи кроз 12 земаља. 

• Положај граничног региона са Мађарском, Румунијом, Хрватском и ефекат преливања 
(″spillover effect″) остварених резултата у ЕУ је предност која омогућава слободан проток 
капитала и рада и пораст трговине са развијеним земљама у окружењу. Проширењем заједничке 
пољопривредне политике на нове државе чланице, искористиће се компаративна предност АП 
Војводине у производњи пољопривредних производа, као и ефикаснији развој трговине на 
проширено тржиште ЕУ. 

• Изграђени прехрамбени капацитети. Прехрамбена индустрија Војводине је развијена у готово 
свим областима (прерада жита, сточна храна, шећеране, уљаре, кланице, млекаре) и постојећи 
капацитети представљају значајан фактор развоја. Већи део прехрамбене индустрије приватизован 
је и углавном успешно послује. Реч је о предузећима која су повећањем улагања у своју 
сировинску основу (млекаре, шећеране, уљаре, сојара), утицала на раст пољопривредне 
производње, али и степен коришћења капацитета прераде, побољшала квалитет и асортиман 
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производа. Потпунија валоризација изграђених прехрамбених капацитета очекује се завршетком 
приватизације кроз унапређење пословања, технологије прераде, примене ИСО стандардизације 
чиме ће се значајно повећати ефикасност и конкурентност прехрамбене индустрије на светском 
тржишту. Развој прехрамбене индустрије позитивно ће утицати и на развој примарне 
пољопривредне производње у Војводини, као њене сировинске основе. 

• Географски положај. Повољан природно-географски и саобраћајни положај Србије/Вoјводине, 
представља компаративну предност за развој и ефикасно функционисање речног, копненог и 
ваздушног саобраћаја и за привлачење значајног транзитног саобраћаја. Србија/Војводина се налази 
у средишту Балкана, на раскршћу главних паневропских саобраћајних коридора VII (река Дунав) 
и X (друмско-железнички). Преко њене територије пружају се природно, најкраће и 
најрационалније транзитне друмске и железничке везе земаља средње и западне Европе са 
земљама јужног дела Европе, Блиског и Далеког Истока. Мрежа унутрашњих пловних путева, 
укупне дужине од близу 1700 км је разграната и погодна је за пловидбу разних величина бродова 
при нормалном водостају. 

• Близина ЕУ тржишта у складу са новим тенденцијама развоја, пружа могућност већег 
запошљавања, с обзиром на велико присуство високошколских установа у региону, едуковане 
јефтине радне снаге, високих потенцијала у домену научно истраживачког рада и технолошких 
иновација у области аграра и индустрије. 

• Људски фактор. Од укупног броја годишње дипломираних студената у АП Војводини (око 
4.300), највише њих (око 820) дипломира на техничким факултетима, око 19%. Ако се овде додају 
и дипломци са природно-математичких факултета, овај проценат износи око 26%, што значи да је 
четвртина високо образованих кадрова техничког усмерења, што представља добру основу за 
развој нових технологија. С друге стране, просечне зараде у АП Војводини, изражене у еврима, 
веома заостају за зарадама у земљама у окружењу. У 2005. години просечна зарада у АП 
Војводини износила је 218 €, док је у Словенији износила 747,5€, у Хрватској 587,2€, а у Аустрији 
чак 1.438 €. Квалификована радна снага у Покрајини је јефтина, па је стога привлачна са 
становишта улагања. 

• Макроекономска стабилност. Макроекономска кретања у периоду од 2001. до 2005. године 
карактерише успостављање макроекономске стабилности и одрживог и стабилног привредног 
развоја. Производна активност, у периоду после 2000. године, одвијала се уз позитивне процесе 
економске транзиције и реформе пореског система, тржишта рада и социјалног сектора, курс 
динара је стабилан, извршена је значајна дерегулација и либерализација цена и спољно-
трговинског пословања, регулисани су односи са међународним финансијским институцијама. 
Остварен је значајан напредак у спровођењу структурних реформи, посебно у области 
приватизације предузећа и консолидације и приватизације банкарског сектора. 

• Динамика приватног сектора (МСПП). Интензивнији развој приватног сектора од 2000. године 
је резултат започетих структурних реформи, убрзаног процеса приватизације и предузетих 
подстицајних мера и активности од локалног до републичког нивоа власти. Експанзија приватног 
сектора, посматрана кроз повећање броја приватних предузећа и радњи, нарочито је изражена 
након спроведених реформи у области оснивања и регистрације привредних субјеката (у 2005. и у 
првој половини 2006. године основано је 4.297 нових предузећа и 8.080 нових радњи81). У периоду 
2000-2005. године приватни сектор повећао је учешће у укупном броју активних предузећа (са 
81,3% у 2000. на 88,2% у 2005.), у укупној запослености (са 17,2% на 59,4% респективно), 

                                                 
81 Извор: Агенција за привредне регистре 
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формирању укупног прихода (са 21,8% на 56,1% респективно) и оствареној нето добити (са 33,5% 
на 66,4% респективно). Приватни сектор је у 2005. години остварио преко 2/3 укупног промета и 
БДВ привреде АП Војводине. МСПП сектор ствара преко 70% укупног промета и БДВ приватног 
сектора привреде Покрајине. 

• Научно-истраживачке институције у аграру. Све самосталне научно-истраживачке институције 
у АП Војводини (3), баве се пољопривредним наукама, што представља добру основу за даљи 
развој аграра у Покрајини. Поред тога, постоји једна истраживачко-развојна јединица у саставу 
предузећа и установа која се бави пољопривредом, као и једна високошколска научно-
истраживачка установа (Пољопривредни факултет). Укупно је запослено 2.162 научна радника – 
истраживача и 345 стручних сарадника са високом школском спремом. Аграрни предуслови АП 
Војводине, по својој структури и конфигурацији, посебно ће се апострофирати даљим улагањем у 
развој научно-истраживачког рада у области пољопривреде. 

• Полна структура запослених. Према Анкети о радној снази укупан број запослених у 2005. 
години је 751.550 лица, од чега су 39,1% жене. 

• Еврорегија ДКМТ. Протоколом о сарадњи АП Војводине са три жупаније Мађарске (Бач-
Кишкун, Бекеш и Чонград) и четири жупаније Румуније (Арад, Хунедоара, Караш-Северин и 
Тимиш), подстиче се развијање локалних заједница из области привреде, образовања, културе, 
науке и спорта. Предности ове регионалне сарадње су јачање односа међу регијама партнерима, 
јачање друштвено-економске кохезије регија, уједначавање просторног развоја и развоја 
инфраструктуре и смањење регионалних неједнакости дуж заједничких граница, као и стварање 
аутентичног простора микроевропске интеграције, боље разумевање проблема мањина и 
интегрисање у савремене европске токове. 

• Амбијенталне целине. Природне карактеристике, историјско и културно наслеђе, као и 
различити периоди привредне активности, утицали су да се на подручју АП Војводине издвоји 
неколико типичних амбијенталних целина (стара градска језгра, средњовековни градови и 
утврђења, сеоске амбијенталне целине и етно паркови, манастири и цркве, дворци, 
манифестационе вредности, језера и баре, заштићена природа). Аутохтоност и раритет ових 
целина представљају посебну атрактивност за креирање специјалног туристичког производа 
Војводине. 

• Мултикултуралност. АП Војводина као синоним мултикултурализма одређена је постојањем 
више етницитета, језика, религија, различитих културних образаца и традиција. Даљи развој 
друштва ове регије подразумева неговање интеркултурализма као политике фузије равноправних 
култура. Ово шире схватање културе довешће до веће афирмације већ постојећег регионалног 
идентитета и свести о Војводини као јединственој мултикултуралној регији. 

• Донети стратешки документи. Влада Републике Србије и Извршно веће Војводине усвојили су 
бројна стратешка документа, планове и програме развоја на основу којих се предузимају 
одговарајуће активности у циљу бржег привредног развоја. Међу важнијим су: (1) Национална 
стратегија привредног развоја Србије 2006-2012. године (чије је доношење у току) која на 
конзистентан и целовит начин дефинише основне развојне приоритете земље и јасно сагледава 
путеве остваривања основног циља – повећање стандарда свих грађана и динамичан и одржив 
привредни развој; (2) План развоја АП Војводине (2004-2007) који представља основ за бројне 
активности у Покрајини и (3) Национални инвестициони план чије је спровођење у току, а циљ је 
повећање улагања у капиталне објекте што ће допринети расту запослености и динамичном 
привредном развоју. У оквиру Националног инвестиционог плана усвојени су секторски планови 
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на основу којих ће бити уложено  око 1,7 млрд. EUR. 

Недостаци: 

• Постојећа привредна структура: неодрживост и неперспективност великог учешћа 
примарних и ниско-технолошких производа у извозу. У складу са привредном структуром, 
српску и војвођанску привреду одликује ресурсно интензиван и ниско технолошки интензиван 
извозни асортиман. У извозној структури се налазе традиционалне групе производа, које 
карактерише низак ниво специјализације и готово непромењена током протеклог периода ниска 
конкурентска позиција ових група производа. Пропулзивне делатности у извозу прерађивачке 
индустрије учествују са око 10%. 

• Неискоришћеност постојећих производних капацитета. Степен искоришћености капацитета у 
индустрији је веома низак и смањен је са  67% у 1990. години на само 34,3% у 2000. и око 36% 
(процена) у 2005. години. 

• Деградирана и неизграђена инфраструктура. Исцрпљена привреда економским санкцијама УН 
90-тих година, није била у стању да обезбеди потребна финансијска средства за реконструкцију и 
одржавање привредне инфраструктуре, а за време агресије НАТО тешко су оштећени витални 
објекти енергетског, саобраћајног и телекомуникационог система. Саобраћајна инфраструктура је 
у незадовољавајућем стању и техничко-експлоатационих перформанси које су знатно испод нивоа 
европских стандарда. Друмско-железнички Коридор X још увек није довршен у целости. 
Недовољно се користи Хидро систем Дунав-Тиса-Дунав за наводњавање, као и за пловидбу због 
недовољне заинтересованости за каналску пловидбу, неусклађеног развоја пристаништа са 
развојем привреде и преусмеравања робних токова који природно припадају речном транспорту 
на друге видове. Све делове енергетског система карактерише изразита технолошка застарелост, 
ниска енергетска ефикасност, као и неприхватљиво технолошко стање са становишта заштите 
животне средине. 

• Застарела технологија. Инсталисани производни капацитети (у погледу обима), нису 
ограничавајући фактор повећања производње, али у погледу квалитета (технолошки ниво), 
структурне и организационе усклађености ситуација је знатно неповољнија. Висок је степен 
отписаности опреме у привреди 81,8%, а у прерађивачкој индустрији 83,4%. 

• Монополски положај предузећа у јавном сектору. Због опредељујућег утицаја на укупна 
привредна кретања, монополски положај предузећа у јавном сектору, посебно великих јавних 
предузећа, успорио је процес структурних реформи и успостављање тржишне економије, а самим 
тим и повећање укупне економске ефикасности – конкурентности привреде Покрајине. 
Монополски положај ЈП резултат је и недовољне државне интервенције на уклањању 
административних баријера за улазак конкурената у области пружања услуга уз коришћење 
постојеће инфраструктуре. Процес реструктурирања јавних предузећа са територије Покрајине 
најизраженији је у ЈП НИС (почетни позитивни ефекти), док овај процес у јавним предузећима 
Војводинашуме и Воде Војводине практично још није ни започет. 

• Слаба повезаност универзитета и развојно истраживачких институција са привредом. Слаба 
повезаност универзитета и развојно истраживачких институција са привредом утицала је на 
недовољан и ограничен проток знања и технологије, односно примену научно-технолошких 
истраживања у циљу повећања степена иновативности (у области производа, производње, дизајна, 
маркетинга) и осаевремењавања техничко-технолошког процеса производње. Такође, слаба 
повезаност научног и производног сектора утицала је и на недовољну информисаност и 
усмереност научно-истраживачких институција на идентификовање потреба и решавање 
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конкретних проблема у циљу повећања конкурентности привреде. 

• Ниске домаће инвестиције. Инвестициона активност у Србији и АП Војводини је на ниском 
нивоу – процењује се да реални обим фиксних инвестиција у 2005. у односу на 1990. износи само 
око 30%. Процењује се да је учешће фиксних инвестиција АП Војводине у БДП у 2004. само око 
19% (што је ниже у поређењу са земљама кандидатима Бугарска 20,8%, Румунија 21,6%, Хрватска 
29,4%). 

• Негативне демографске карактеристике (негативан природни прираштај, миграције, 
пражњење рубних приграничних подручја). Интензиван процес демографског пражњења 
присутан је више од три деценије, а посебно је изражен у приграничним општинама (у осам 
банатских општина регистровано 47.582 становника мање (или скоро 6.000 мање становника по 
општини). Свих 45 војвођанских општина има негативну стопу природног прираштаја, што је 
утицало да старосна структура становништва АП Војводине све више има карактеристике 
«регресивног», односно старијег типа становништва, што ће у великој мери детерминисати 
одређене структурне перформансе становништва и будући радни потенцијал војвођанске 
популације. 

• Сиромаштво. АП Војводина спада у подручја (поред Београда и Источне Србије) са испод 
просечном стопом сиромаштва од 7,9% у 2003. години (10,5% Република Србија), али због 
демографских карактеристика (смањење, старење становништва и великог учешћа избеглих и 
расељених лица у укупној популацији), као и проблема незапослености и осетљивости руралног 
становништва на привредна кретања проблем сиромаштва је комплекснији и захтева ефикаснију 
кординацију и сарадњу локалних заједница и државних институција. 

• Велики број потенцијалних индустријских загађивача. Деградирајући фактори животне 
средине су бројни и различитог интензитета. Наиме, процес индустријализације допринео је да у 
АП Војводини постоји више од 50 потенцијалних већих загађивача ваздуха. Такође, недовољно 
пречишћавање отпадних вода и повећан садржај полиароматичних угљоводоника у земљишту 
имаће негативан утицај на друге сегменте живота преко утицаја на вегетацију, квалитет 
земљишта, пољопривредне културе и опште климатске и микроклиматске услове насеља. 

• Незавршена приватизација и реструктурирање привреде. Међу кључним ограничењима у 
спровођењу структурних промена, а самим тим и повећању ефикасности и конкурентности 
привреде АП Војводине је незавршена приватизација и успорена динамика реструктурирања 
великих привредних система. Основни проблеми са којима је био суочен процес реструктурирања 
и приватизације привреде су: одсуство свеобухватног социјалног програма, незаокружена правна 
и законска регулатива, недостатак домаћег капитала и недовољан прилив СДИ, што је утицало на 
недовољан интензитет приватизације предузећа (рентабилних - кроз аукцијску приватизацију 
МСП и продају великих предузећа стратешким партнерима путем тендера и нерентабилних – 
након завршеног реструктурирања). У наредном периоду предстоји приватизација 691 предузећа 
друштвеног и државног сектора која чине 3,8% укупног броја активних предузећа (534 друштвена 
и 157 државна). Већина неприватизованих предузећа (650) су МСП. Међутим, са становишта 
државе од значаја је реструктурирање и приватизација 41 великог привредног система, посебно 
четири јавна предузећа (ЈП НИС, ЈП Електровојводина, ЈП Воводина шуме и ЈП Воде Војводине). 
Велики нерентабилни привредни системи налазе се у различитим фазама реструктурирања, а у 
оквиру јавних предузећа највише се одмакло у реструктурирању ЈП НИС. 

• Ситни поседи и слаба организованост сељачких газдинстава. Једна од карактеристика 
војвођанске пољопривреде је уситњеност сељачких газдинстава. Резултат овога је производна и 
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тржишна неекономичност која се огледа у великом броју малих количина које се производе и 
продају. Ово је последица постојања застарелог регистра земљишта и катастарског система. 
Пољопривредне задруге су током последњих година несолвентно пословале или су биле потпуно 
без посла, док су у западној економији оне средство пољопривредног развоја. Основни проблем 
развоја задругарства је непоштовање постојећих задружних правила као и нерешено власништво 
над имовином задруга. Функционисање тржишта је ограничено непостојањем институционалног 
оквира што даље отежава укључивање комерцијалних породичних газдинстава у дистрибуцији 
пољопривредно-прехрамбених производа.  

• Екстензивна пољопривредна производња. Обрадиве површине у АП Војводини обухватају 
значајан део територије (76,3%). Међутим, пољопривредна производња има карактеристике 
екстензивне производње. У структури пољопривредне производње доминира биљна, односно 
ратарска производња на ораницама. Основни ратарски производи су житарице и то кукуруз и 
пшеница, затим индустријско биље, док поврће заузима само око 5% ораничних површина. 
Недовољна примена савремених агротехничких мера, односно слаба техничка опремљеност 
(застарела механизација) и недовољно наводњавање утичу на смањење приноса. Принос пшенице 
(3,6 t/ha) већи је од приноса Румуније, али је нижи од приноса Хрватске и Мађарске. Мали поседи 
доминантних сељачких газдинстава и њихова неорганизованост негативно утичу на ефикасност и 
конкурентност пољопривреде. 

• Спорост процеса децентрализације, непостојање НУТС класификације је препрека у 
условима транзиционих промена. У току је доношење институционалних решења из области 
регионалног развоја (закон стратегија), односно обавеза увођења административне поделе у 
складу са NUTS класификацијом (NUTS 3 подела је услов за приступ структурним фондовима). 
Децентрализација и законске промене биће усмерене ка локалним органима власти и активном 
учешћу свих доносилаца одлука на локалном нивоу. 

• Некординиран наступ на локалном и регионалном нивоу према ЕУ фондовима, што за 
последицу има преклапање пројектних тема и губитак времена на процес аплицирања је 
недостатак који отежава ефикасније коришћење средстава предприступних фондова ЕУ. У том 
смислу интезивнија сарадња на локалном и регионалном нивоу омогућава брже постизање циљева 
постављених процесом стабилизације и придруживања. 

• Непостојање локалних стратешких планова развоја и локалних капацитета за аплицирање 
је недостатак у успешном спровођењу европских интеграција. Стратешки планови, стратешко 
планирање кроз партнерство локалних власти, приватног и невладиног сектора као и флексибилан 
сектор јавних услуга подстичу локални економски развој. 

• Имплементациони јаз, неефикасна државна администрација показује неопходност 
прилагођавања новим приступима и методима комуникације, који ће кроз адекватна знања и 
вештине (програми обуке запослених), обезбедити ефикасну државну управу и континуитет рада 
ка европским интеграцијама. 

• Корупција. У складу са међународним стандардима у овој области формиран је Савет за борбу 
против корупције, донети су и бројни закони и Национална стратегија за борбу против корупције, 
али значајнијих помака у сузбијању корупције још нема. Србија спада у категорију високо 
корумпираних земаља, према истраживањима Transparency International – глобалне организације 
за борбу против корупције. Према последњем Извештају за 2005. све земље ЈИЕ имају вредност 
индекса перцепције корупције од 5,0, што их сврстава међу 113 земаља света или 70% земаља 
обухваћених истраживањем у којима «корупција прожима све аспекте јавног живота». СЦГ са 
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индексом 2,8, БиХ (2,9), Македонија (2,7) и Албанија (2,4) имају мање од 3,0 поена, што је 
показатељ «необуздане корупције која представља озбиљну претњу институцијама, као и 
друштвеној и политичкој стабилности». Бугарска има индекс 4,0, Хрватска 3,4, а Румунија 3,0. 

• Неефикасност правне државе. Према анализи СЕФ (Светског економског форума), индекс који 
означава функционисање државе – индекс јавних институција у 2005. години, рангира Србију на 
69. позицију (од 117 анализираних земаља). Томе је највише допринео подиндекс уговора и закона 
који је погоршан (92. место у односу на 83. у 2004.), према овом индексу и Румунија (85) и 
Хрватска (80) су испред Србије. Нажалост, и остали индикатори су погоршани и указују да је 
потребно уложити додатне напоре како би се побољшала правна заштита и умањиле 
административне баријере које нарушавају конкурентност и ограничавају привредну активност. 
Према индикатору независност судства Србија заузима 91. позицију (само је Македонија лошије 
рангирана), према ефикасности законодавства 88. позиција (само су Румунија (85) и Хрватска 
(79) испред Србије. Индикатори: власничка права (103), заштита интелектуалне својине (110) и 
расипање буџетских средстава (108) указују на изузетно лошу позицију Србије, од које је само 
БиХ лошије рангирана. 

Шансе: 

• Веће искоришћење постојећих људских ресурса. Да би се спречио одлив квалитетних кадрова у 
иностранство, неопходно је повећати запосленост и просечне зараде, као и стимулацију стручног 
усавршавања у земљи, јер су то, углавном, разлози због којих млади одлазе. С друге стране, 
финансијски значајну дијаспору треба на што бољи начин повезати са матицом, пре свега, на 
привредном плану, јер је Србија, па тако и АП Војводина, у средишњем делу Слободне 
трговинске зоне југоисточне Европе. Министарство за дијаспору је формирало веома богату и 
садржајну базу података о организацијама, савезима, друштвима и клубовима Срба у свету, 
црквеним општинама, предузећима и медијима чији су власници наши исељеници, као и о 
угледним појединцима, чиме су створене нове могућности за различита улагања, што представља 
одличну шансу за укључивање дијаспоре у привредна кретања у Србији. 

• Коришћење неискоришћених капацитета путем већег прилива СДИ. Спровођење Стратегије 
подстицања и развоја страних улагања привућиће значајан ниво страних инвестиција, са циљем да 
се: (1) повећају извозни међународно конкурентни индустријски, услужни и агроиндустријски 
капацитети, (2) реши текући проблем неискоришћених постојећих капацитета, у које годинама 
није инвестирано, (3) отворе нова радна места, смањи трговински дефицит. 

• Укључивање Србије у међународне транспортне и енергетске коридоре. Изградња 
мултимодалне Југоисточне саобраћајне осе (Коридор X) која ће имати високи учинак, представља 
део стратешке инфраструктуре читаве Европе, а уједно је и национални приоритет. На тај начин 
отклониће се проблем ''балканског уског грла'', привући транзитни саобраћај, а Србија 
функционално укључити у међународне транспортне коридоре. Коридор VII, река Дунав, је 
недовољно искоришћен потенцијал и представља улазна врата за европско тржиште и за 
привредну сарадњу између Истока и Запада. Ова значајна европска водена магистрала у наредном 
периоду добијаће већи значај. Потписан споразум о Енергетској Заједници Југоисточне Европе 
између ЕУ и девет суседних земаља, убрзаће енергетске интеграције у региону, ојачати сигурност 
снабдевања електричном енергијом и дати подстицај развоју овог стратешког сектора. 

• Интеграција у ЕУ подразумеваће додатни развој АП Војводине и проширење већ успостављене 
сарадње са Саветом европских регија, као и шансу за склапање нових облика интеграције са 
осталим земљама чланицама ЕУ. 

• Mогућност коришћења нових енергетских потенцијала. У Војводини постоји значајан 
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потенцијал обновљивих извора, али они су и даље у значајној мери неискоришћени, док су 
постројења за производњу мала (од 1 kW до свега неколико MW). Веће учешће ових извора 
енергије имало би вишеструки значај: смањење емисије штетних материја и ангажовање домаћег 
капитала и производње, што би утицало на смањење увозне зависности за енергентима, 
ефикаснију заштиту животне средине, бржи технолошки и привредни развој. У Војводини је 
могуће произвести довољно биоенергије за индустрију и домаћинства, ако се узме у обзир и 
коришћење геотермалне и енергије сунца и ветра, Војводина има довољно енергетских извора из 
којих може да се потпуно или у великој мери ослободи зависности од увозних енергената. 
Биомаса је обновљиви извор енергије који је највише заступљен у структури учешћа обновљивих 
извора енергије Војводине Искоришћавање ветра је најбрже растући сегмент производње 
енергије из обновљивих извора у ЕУ. У Војводини има доста потенцијалних локација где би се 
могла искористити енергија ветра (Вршац, Пaнчево, Кикинда, Фрушка гора, Суботица итд) и за то 
је потребно улагање у истраживање и у изградњу ветрогена. Такође, постоје велике могућности за 
производњу енергије из геотермалних вода (данас се геотермална енергија претежно користи за 
загревање бањских и рекреативних центара, објеката и отворених и затворених базена). 

• Хидро систем Дунав-Тиса-Дунав. Са дужином од 600,6 км, хидро систем Дунав-Тиса-Дунав 
омогућава снабдевање водом индустрије, насеља и рибњака, наводњавање 510 хиљ. ха плодних 
ораница, одводњавање 2,8 млрд м3 великих вода, подизање индустрије дуж пловних путева, развој 
речног саобраћаја и претовара, производња грађевинског материјала. Недостаје мрежа 
секундарних канала, првенствено оних намењених наводњавању у циљу обезбеђења две жетве. 

• Зона слободне трговине са земљама ЈИ Европе - Сарадња привреде Србије са земљама 
Југоисточне Европе одвија се последњих година на бази потписаних споразума о слободној 
трговини. Ови споразуми су закључени на основу Меморандума о разумевању о либерализацији и 
олакшавању услова трговине, потписаном 27. јуна 2001. године у Бриселу у оквиру активности 
Пакта за стабилност Југоисточне Европе. Меморандум је потписало осам земаља: Албанија, 
Босна и Херцеговина, Бугарска, Македонија, Молдавија, Србија и Црна Гора, Румунија и 
Хрватска. Стварање зоне слободне трговине има за циљ унапређење међусобне сарадње земаља 
овог региона и стварање виших облика економских односа, већу интеграцију, бољу кооперацију и 
специјализацију производње, како би се омогућио бржи економски напредак и модернизација, 
побољшао положај у европској привреди и извршила неопходна прилагођавања за брже 
приступање ЕУ. Земље потписнице Меморандумом су договориле постепено успостављање зоне 
слободне трговине у региону закључивањем међусобних билатералних споразума сагласно 
правилима СТО и у складу са процесима и обавезама сваке поједине земље у односима са ЕУ. 
Процес потписивања и ратификовања билатералних споразума завршен је у септембру 2004. 
године и од тада је у примени 28 билатералних споразума о слободној трговини, који ће бити 
замењени (припреме су у току) новим јединственим мултилатералним споразумом о слободној 
трговини у ЈИЕ. 

• Значај стабилне Србије за ЕУ. Придруживање и приступање Европској унији је стратешко 
опредељење Србије. Пут ка ЕУ се види као пут ка модернијем друштву стабилне демократије и 
развијене економије, а политички и економски захтеви које поставља ЕУ, будући да су подударни 
са претпоставкама за успешну политичку и економску трансформацију, као средство, а не као циљ 
развоја. Јачање односа са ЕУ на економском и политичком плану ће помоћи у даљој 
стабилизацији земље тако што ће понудити јасну перспективу интеграције у ЕУ, чиме ће се 
обезбедити атрактивније окружење за пословне субјекте. То ће представљати снажан стимуланс и 
путоказ ка убрзаним реформама. 

• Повећање укупне производње, извоза и економских ефеката кроз приватизацију 
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пољопривредних предузећа и њихово повезивање са ино партнерима. Војводина има велики 
потенцијал у пољопривредном сектору, који није у потпуности искоришћен у циљу измена 
структурних и технолошких перформанси привреде. Због повезаности и утицаја на остале секторе 
привреде, уз адекватну аграрну политику, пољопривреда може дати значајан допринос укупном 
економском развоју. Потпуна приватизација овог сектора уз прилив СДИ један је од кључних 
инструмената преструктурирања употребе расположивог пољопривредног земљишта што би 
подстакло интензивирање структуре производње (даље повећање учешћа индустријског биља, 
поврћа и крмног биља, развој сточарства), повећања и унапређења производне активности 
пољопривредних предузећа уз виши ниво финализације производа, стандардизација и 
сертификација производа у циљу јачања извозне оријентације укупног агроиндустријског 
комплекса. Досадашња приватизација овог сектора је текла споро и са мало страних улагања. У 
наредном периоду предстоји приватизација 105 предузећа друштвеног и државног сектора (96 
друштвена и 9 државних) који запошљавају 32,2% запослености сектора, стварају 47,0% укупног 
промета и 36,4% БДВ сектора. Већина неприватизованих предузећа (92) су МСП. Међутим, са 
становишта државе од значаја је реструктурирање и приватизација 13 великих предузећа који 
запошљавају 17,9% запослености сектора, стварају 27,9% укупног промета и 23,9% БДВ сектора. 
Успешност приватизације друштвених пољопривредних предузећа зависиће од утврђивања 
статуса државног земљишта које им је било на располагању. Један од начина је да држава са 
вредношћу земљишта уђе у капитал предузећа. Тиме би се сачувала компактност земљишног 
фонда и логистика предузећа, а у процесу денационализације акцесори би постали власници 
предузећа. 

• Јачање јавно приватног партнерства. Повећање јавног приватног партнерства утицаће на 
ефикаснију алокацију ресурса, ризика, квалитета услуга и значајнији прилив СДИ у Војводини. 
Искуства развијених земаља указују на неопходност стратешког приступа - стварање окружења 
које штити и инвеститоре и пореске обвезнике, а пре свега, унапређење правног и регулаторног 
сектора и побољшања кредитног рејтинга земље. Такође, неопходно је припремити детаљан план 
и приручник са конкретним пројектима уз развој кадровских капацитета тј. формирање тима 
стручњака специјализованих за припрему и реализацију уговора државе и приватних компанија. 
На основу искустава развијених земаља, јавно приватно партнерство је најизраженије у 
областима: енергетике, телекомуникација, саобраћајне инфраструктуре, металургије, рударства и 
истраживања, саобраћајни пунктови и дистрибутивни центри, комуналне службе 
(водоснабдевање, отпад), туристичке инфраструктуре и спортско рекреативних објеката, бањских 
центара, термалних извора и приобалног појаса река и језера. 

• Развој индустријских паркова и кластера. Основни елементи политике подстицања развоја 
индустријских паркова и кластера, као савременог вида повезивања предузећа, проистичу из 
искуства високоразвијених земаља – брже отпочињање активности предузећа, привлачење СДИ, 
унапређење инфраструктуре и постојеће технологије, комерцијализацију иновација и 
равномернији регионални развој. Неразвијеност оваквог вида повезивања предузећа утицала је на 
њихову недовољну конкурентност и укупан економски развој Покрајине (не постоји ни један 
индустријски парк и нема правих кластера јер постојећим кластерима недостају неки од битних 
елемената нпр. «репро целине» или вертикално интегрисани производно-прометни системи). 
Политика развоја индустријских паркова и кластера комплементарна је са националном 
политиком подстицања иновација, СДИ и промоцијом међународних повезивања и Стратегијом 
развоја МСПП. Повећање конкурентности привреде кроз развој индустријских паркова и кластера 
подразумева наставак процеса прилагођавања фискалног и правног окружења, и активније 
укључивање државне власти (финансијска подршка, сарадња и партнерски однос свих учесника). 
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Осмишљени развој оваквог повезивања захтева идентификацију производно услужних система од 
стратешког значаја за Покрајину. 

• Привреда заснована на знању. У периоду од 1994. до 2003. године учешће прихода научно-
истраживачке делатности у БДП се стално смањивало (1994. године – 1,46%, 2003. – 0,6%), што 
значи да је неопходно  подстицати савремени приступ и укључивање у привреду, како модерног 
система образовања и истраживачког и иновационог система, модерне администрације, 
информационе, комуникационе и транспортне инфраструктуре, тако и модерног маркетинга, 
савремене трговине, логистике, система мониторинга и сл. 

• ИПА фондови (Инструмент предприступне помоћи PHARE, ISPA i SAPARD) које ће од 2007. до 
2013. године користити земље кандидати за чланство у ЕУ је нова перспектива убрзаног развоја. С 
обзиром да ИПА фондови (око 45% средстава намењено је за регионални развој) функционишу по 
пројектном принципу, шанса за ефикаснију употребу финансијских средстава налази се у 
образовању јединица унутар градова/општина које ће уз одговарајуће капацитете (Канцеларија за 
европске послове у Војводини) преузети иницијативу планирања и имплементације пројеката. 

• Прекогранична сарадња, као покретачка снага развоја, представља значајан допринос 
имплементацији Лисабонске стратегије. Еурорегиони (ДКМТ) и друге регионалне иницијативе 
пружају могућности за сарадњу АП Војводине са другим европским регијама у заједничким 
пројектима помоћу којих се олакшава приступ структуралним фондовима ЕУ. 

Опасности: 

• Релативно заостајање за суседним регионима. Процењен БДП по куповној моћи у Републици 
Србији, по глави становника, у 2004. години износи  око 30,3% у односу на просек ЕУ-25 
(Бугарска 30,5%, Румунија 32,1%, Хрватска 46,7%, Мађарска 60%). У погледу економских 
индикатора, АП Војводина доста заостаје у односу на просек ЕУ-25: инфлација у 2005. је 15,6% 
(2,2% у ЕУ-25), стопа (анкетне) незапослености 19,9% (8,7% у ЕУ-25), у 2004. години стопа 
дугорочне незапослености је 14,2% (3,9% у ЕУ-25), стопа запослености 52,2% (63,3% у ЕУ-25), 
учешће инвестиција у БДП у 2004. око 19% (23,3% у ЕУ-10). 

• Нејасна позиција Србије у погледу ЕУ интеграције. Србија се определила за придруживање и 
приступање Европској унији широким политичким и социјалним консензусом. Међутим, због 
одлагања даљих преговора о придруживању ЕУ успорени су реформски процеси, с обзиром на 
изостанак значајније економске помоћи за оспособљавање и усмеравање у процесу 
придруживања, као и страних директних инвестиција које у великој мери могу да утичу на 
структурне промене и привредни развој. 

• Неповољни демографски токови. Демографске импликације старења становништва АП 
Војводине веома су комплексне, тешке и дугорочне. Наиме, старење становништва у даљем 
периоду има за последицу старење фертилног контингента, што ће директно утицати на пад опште 
стопе наталитета, чиме се процес демографског старења убрзава. Негативни ефекти природних 
(стопа природног прираштаја -4,7‰) и механичких кретања становништва неповољни су утолико 
више када се анализира дугорочна последица репродукционе и биолошке девастације 
становиштва, а с тим у вези и умањен економско-привредни потенцијал становништва појединих 
општина. 

• Заостајање у неким сегментима транзиције. Успоравање процеса приватизације, пре свега, 
јавних предузећа као једног од кључних предуслова убрзања структурних реформи, представљало 
би велику опасност за укупан транзициони процес и реинтеграцију привреде у међународне 
институције. 
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• Пораст социјалних тензија. Пораст социјалних тензија везан је, пре свега, за проблем повећања 
сиромаштва уопште, као и за проблем незапослености. У 2005. години у АП Војводини било је 
276 хиљада незапослених. Незапосленост је све до 2003. године расла, да би тек у 2004. почела да 
опада. 

• Нуклеарна електрана у Пакшу. Близина нуклеарне електране у Пакшу, која је само 60 км од 
границе и у којој се дешавају инциденти стална је еколошка и безбедносна претња. 

• Успоравање процеса децентрализације је опасност која може довести у питање наставак 
реформи и успех транзиције. Успешна децентрализација подразумева стварање партнерских веза 
између центра и локалних актера која обезбеђује успешну регионалну сарадњу и интеграцију у 
европске токове. 

• Одлив високообразованих кадрова. У периоду економске дисторзије, високо-образовани млади 
део популације Србије, па тако и АП Војводине, своју професионалну и животну егзистенцију 
потражио је у бројним индустријски развијеним земљама. Процењује се да је Србија за 10 година 
''изгубила'' око 300.000 квалитетног кадра, што ће у дужем периоду представљати велики 
''инвестициони'' недостатак у реалном и социјалном сектору. 

• Недовољна брзина увођења нових стандарда - Заостајање у увођењу међународних стандарда 
не само да успорава процес интеграција Србије у ЕУ, СТО, међународне институције и омета 
билатералну и мултилатералну сарадњу, већ постаје ограничавајући фактор привредног раста и 
развоја. Истовремено нагомилани политички притисци утицали су на одлагање даљих преговора у 
процесу придруживања ЕУ. Како од брзине правног усклађивања зависи брзина целокупне 
међународне интеграције, то достигнути степен усклађености српске привреде указује на одсуство 
одговарајућих тела, модерног правосудног система и ефикасне државне управе. Превазилажење 
овог проблема зависиће од иницијативе да се отклоне сви постојећи фактори који успоравају 
процес и потпуније усклађивање домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ (acqius 
communautaire), као и од притиска на институције које нису у довољној мери спроводиле усвојене 
прописе, а што је отежавало достизање адекватних услова за успостављање ефикасне и 
конкурентне тржишне привреде. Истовремено, усвајањем Акционих планова, кроз одређивање 
приоритетних области и њихово спровођење, могуће је скратити пут до остваривања потпуне 
усклађености, с обзиром на сложеност и дуготрајност процеса усклађивања домаћих правних 
прописа са правним тековинама ЕУ, који се састоји не само од усвајања нових закона и измене 
старих закона, већ и њихове примене. 

• Издизање Ђердапског језера и заслањивање земљишта у Банату. Изградњом и радом хидро 
енергетског пловидбеног система Ђердап I дошло је до промена хидролошких и климатских 
карактеристика дунавско-ђердапске регије (промена температуре и дубине воде Дунава, садржаја 
хемијских једињења, издизање водостаја подземних вода у приобаљу итд.). Утицај акумулације 
ХЕПС Ђердап I простире се до приобаља Новог Сада на Дунаву и Бечеја на Тиси, а при високим 
водама Дунава успор воде се осећа до улаза у канал Дунав-Тиса-Дунав. Као последица издизања 
нивоа воде у реци јавља се издизање водостаја подземних вода у приобаљу, што доводи до 
повећања степена минерализације подземних вода и опасности од сталног повећања салинитета 
земљишта. Појава салинитета земљишта има негативан утицај на пољопривредну производњу али 
и опште еколошко стање земљишта. 

• Конкурентност иностраних превозника и преузимање путника и робе. Домаћи превозиоци у 
ваздушном, друмском и речном саобраћају константно су изложени конкуренцији иностраних 
превозника и њиховом све већем притиску у превозу у нашем увозу и извозу. Такав тренд биће 
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интензивиран у наредном периоду. У ваздушном саобраћају највеће европске авио компаније, које 
конкуришу JAT Airwajs-у, захватају око 46% укупног међународног путничког потенцијала, 
повећавају број летова и превезених путника. Тај притисак ће постати још већи са почетком 
примене споразума ''Отворено небо'', када ће било која компанија моћи слободно да лети и 
преузима путнике и робу у Србији. Долазак јефтиних ''low cost'' авио компанијама још више ће 
отежати положај националног авио превозника. У друмском саобраћају инострани превозници 
учествују са око 33% у извозу и са око 43% у увозу робе. Још је неповољније стање у речном 
саобраћају, где страни бродари учествују са око 73% у извозу и са 81% у увозу робе из Србије. 

• Сива економија. Проблеми које са собом носи економска криза генеришу висок обим «сиве 
економије». На основу статистичког истраживања (пројекта којим је руководио OECD) процењује 
се да необухваћена, односно «сива економија» износи око 20% БДП. Необухваћена економија се 
највећим делом односи на: непријављене легалне активности и пријављене ниже приходе од 
остварених у циљу избегавања пореских и обавеза социјалне заштите. Последњих година је обим 
«сиве економије» смањен доношењем и применом бројних закона и прописа (пре свега увођење 
ПДВ-а и фискалних каса) и појачаном инспекцијском контролом, али је то још увек проблем који 
угрожава регуларно пословање и штети државном буџету. 

• Политичка нестабилност. Присуство велике политичке фрагментације отежава кохерентно и 
јединствено формулисање националних циљева. Упркос политичким променама, друштвена криза 
још није заустављена. Није успостављена потребна политичко-социјална сагласност у погледу 
уставног уређења, не постоји ни консензус око темпа и социјално подношљиве цене реформи. 
Отежавајуће карактеристике друштва у транзицији су још присутне: унутрашње политичке поделе 
око суштинских државних питања и даље постоје, корупција и организовани криминал нису 
искорењени, а економска криза није превазиђена. С друге стране перспектива придруживања се 
временски удаљила, економска подршка ЕУ није недовољна, а политика условљавања додатно 
дестабилизује унутрашњу политичку сцену. 
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XII ПРОЦЕС ПРИДРУЖИВАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 

1. Процес стабилизације и придруживања Србије Европској унији 

Процедура. Прикључење Европској унији (у даљем тексту: ЕУ), као најважнијој европској 
интеграцији са јединственим тржиштем робе, капитала и услуга, представља стратешко опредељење и 
приоритет Србије. Остваривање тог циља подразумева реализацију више фаза:  

 

По добијању позитивне оцене "Студије изводљивости", Европска комисија препоручује, а Савет 
министара ЕУ одобрава почетак преговора чиме преговори о придруживању практично и почињу. По 
окончању преговора следи прво парафирање, а затим потписивање и спровођење "Споразума о 
стабилизацији и придруживању". Рокове свих наредних фаза у приступању Ервопској унији, по 
договору одређују Европска комисија и земља која преговара. Потребно је да Споразум буде 
ратификован у свим чланицама ЕУ, а до ратификације се примењује "Привремени споразум" који 
омогућава несметане економске односе са ЕУ. Кандидатуру за чланство подноси држава која жели да 
постане пуноправна чланица ЕУ. Кандидатура може бити поднета истог тренутка када земља закључи 
"Споразум о стабилизацији и придруживању". После одобравања статуса кандидата, земља започиње 
преговоре о пуноправном чланству у ЕУ. Након завршетка преговора о чланству, земља коначно 
постаје чланица ЕУ.  

Процес стабилизације и придруживања (у даљем тексту: ПСП) је нова форма регионалног приступа 
Европске уније државама Западног Балкана (Босни и Херцеговини, Хрватској, Србији и Црној Гори, 
Републици Македонији и Албанији). Ову форму је Европска комисија предложила 26. маја 1999. 
године са циљем јачања постојећег регионалног приступа земљама ЕУ. Основни елементи ПСП су: 

• условљеност (политичко-економска); 
• трговинске мере (царински преференцијали); 
• финансијски инструменти (CARDS - Community Assistance for Reconstruction, Development and 

Stabilization, кредити, макроекономска помоћ);  
• регионална сарадња;  
• остала сарадња (политички дијалог, унутрашњи послови, научно-технолошка сарадња,  
• сарадња у области енергетике),  
• закључивање ССП и  
• потенцијално чланство у ЕУ. 

Копенхангешки критеријуми. Критеријуми који представљају основ припреме за улазак у ЕУ су 
критеријуми из Копенхагена  које је донео Европски савет ЕУ 1993. године у Копенхагену 

1. Оснивање консултативне радне групе ЕУ;  
2.  Израда "Студије изводљивости"; 
3.  Преговори о придруживању; 
4.  Потписивање "Споразума о стабилизацији и придруживању" (у даљем тексту: 

ССП); 
5.  Примена  "Привременог споразума о стабилизацији и придруживању"; 
6.  Ратификација ССП 
7.  Подношење "Захтева за статусом земље-кандидата" 
8.  Достављање мишљења Европске комисије - Avis 
9.  Вођење преговора о приступању 
10.  Потписивање "Уговора о приступању Србије Европској унији" 
11.  Ратификација потписаног Уговора 
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(European Council, Copenhagen, june 21-22 1993, Presidency Conclusion, 7.A.). Европска перспектива 
земаља Западног Балкана као потенцијалних кандидата потврђена је на заседању Европског савета у 
Копенхагену 2002. године.  Критеријуми из Копенхагена су: 

• политички, који подразумевају постојање демократских институција, владавину права, 
поштовање и заштиту људских и мањинских права, развој и унапређење регионалних и 
међународних односа и обавеза и сл; 

• економски, односе се на постојање делотворне тржишне економије, способност економије 
државе да се избори са конкуренцијом и тржишним силама ЕУ; 

• усвајање правних тековина ЕУ, односно способност да се преузму обавезе које 
подразумева чланство у ЕУ. 

Свака од ових група критеријума садржи краткорочне и средњорочне приоритете. 

Унапређење сталног дијалога (УСД). Што се тиче имплементације, наведених фаза у приступању 
ЕУ, када су у питању Србија и Црна Гора, у циљу развоја и интензивирања политичког дијалога 
између ЕУ и њених држава чланица формирана је "Заједничка консултативна радна група" (КРГ) 
са задатком да сагледа стање у различитим областима и да их упореди са критеријумима које је 
неопходно испунити пре отпочињања израде "Студије изводљивости". До средине 2002. одржано је 
пет састанака заједничке Консултативне радне групе (КРГ), који су резултирали низом препорука о 
приоритетима у реформама у Србији и у Црној Гори и које су постале обавезујуће смернице за даље 
приближавање стандардима ЕУ. Након петог састанка КРГ наступила је дуга пауза у формалном 
дијалогу са ЕУ посвећеном припремама за ССП. Разлог су биле уставне трансформације предходне 
СРЈ у државну заједницу Србија и Црна Гора. Након доношења Уставне повеље и конституисања 
државне заједнице СЦГ, институционална сарадња са ЕУ настављена је у форми новог механизма за 
сарадњу - Унапређеног сталног дијалога (видети прилог бр. 1, табела бр.89), који није био 
суштински различит од КРГ. Основна разлика између ових приступа је у томе да се на састанцима 
"Унапређеног сталног дијалога" обрађује једна, или највише две теме (или сектора) које се подробније 
анализирају. УСД је уведен као инструмент који би осигурао позитивну оцену у "Студији о 
изводљивости" те искористило време до отпочињања преговора о ССП за додатне стручне 
консултације и помоћ.   

Предуслов за отпочињање преговора о потписивању "Споразума о стабилизацији и придруживању" је 
објављивање "Студије изводљивости" (позитивне или условно позитивне). Одлуком Европске 
комисије, 12. априла 2005. године усвојена је "Студија о изводљивости преговора о склапању 
споразума о стабилизацији и придруживању" за Србију. У Студији изводљивости констатовано је 
да је Србија спремна да приступи преговорима о ССП.  

Преговори СЦГ и ЕУ су почели 10. октобра 2005. и предвиђено је да трају годину дана. У том 
периоду требало би да се одрже три официјелне рунде преговора (новембар 2005, април 2006. и 
новембар 2006), као и пет техничких састанака (децембар 2005, март, јун, јул и септембар 2006) 
(видети: прилог бр. 2, табела бр. 90). Поред састанака везаних за преговоре о Споразуму, паралелно ће 
се одржавати састанци Унапређеног сталног дијалога, како би се у континуитету пратило спровођење 
реформских процеса у Србији и Црној Гори  

Услови који су неопходни за почетак преговора са ЕУ нису довољно познати, те су стога 17. јуна 
2005. године, политички актери и носиоци процеса придруживања усвојили Националну стратегију 
Србије за приступања СЦГ Европској унији. Њом се дефинише дугорочна државна политика у 
односу на ЕУ, чији је општи циљ приступање Србије Европској унији. Учлањење у ЕУ подразумева, 
поред преузимања редовних уговорних обавеза, учешће у раду органа ЕУ, као и поштовање свих 
одлука које ти органи донесу.  
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За приближавање, придруживање и учлањење Србије (СЦГ) у ЕУ и за спровођење Националне 
стратегије за придруживање СЦГ Европској унији важна је "Одлука Савета министара о 
принципима, приоритетима и условима Европског партнерства са СЦГ укључујући и Косово", 
која укључује неопходност усвајања и измену 41 закона, као и спровођење политичке, привредне и 
друштвене трансформације. То се у првом реду односи на формирање заједничке воље и става свих 
политичких субјеката, а који се односе на  избор циљева, средстава и праваца системске 
трансформације. Приоритетан задатак је доношење новог Устава, наставак започетих реформи, 
демократско јачање политичких институција, економске реформе и реформе правосуђа. Србија мора 
да ради на правном усклађивању са законодавством  ЕУ у складу са својим развојним потребама и 
реалним могућностима примене нових закона. На тај начин, не само да се активно ради на 
испуњавању услова које је поставила ЕУ, него се мења и целокупна друштвена структура. Сама 
тежња ка ЕУ подразумева позитивне тенденције и настојања важних политичких и економских 
субјеката да Србију приближе модерним европским друштвима. 

Пре закључења ССП не постоји законска обавеза усклађивања прописа са прописима ЕУ, али је оно 
пожељно.Ови прописи садржани су у Acquis communautaire (видети: прилог бр. 3, табела бр. 91). Из 
тих разлога Влада Републике Србије је донела Акциони план хармонизације закона који се усваја 
сваке године и који се ослања на документ о Европском партнерству (видети: прилог бр.4, табела 
бр. 92). Средњорочни приоритети дефинисани у Европском партнерству). Овај документ је Савет 
министара Европске комисије донео 14. јуна 2004. Њиме су дефинисани краткорочни (12-24 месеци) и 
средњорочни (3-4 године) приоритети у припремама за интеграцију у ЕУ. 

Након преговора, закључује се "Споразум о стабилизацији и придруживању" који треба да буде 
ратификован од стране свих земаља чланица ЕУ. ССП углавном поред преамбуле и општих принципа, 
има девет поглавља82  

Табела 83: Досадашњи кораци земаља Западног Балкана на путу ка чланству у ЕУ 

 Држава Почетак  
ПСП 

Студија 
изводљивости ССП 

Поднета 
кандидатура 
за чланство 

Прихваћена 
кандидатура 
за чланство 

Отворени 
преговори за 
чланство 

Хрватска ДА 
1999. 

ДА 
Мај 2000. 

ДА  
Октобар  

2001. 

ДА  
Фебруар 2003. 

ДА, 
Април 2004. ДА 

Македонија ДА 
1999. 

ДА 
Јун 1999. 

ДА 
Април 
2001. 

ДА 
Март 2004. НЕ НЕ 

Албанија ДА 
1999. 

ДА 
Јануар 2003. 

ДА  
Јун 2006. НЕ НЕ НЕ 

Босна и 
Херцеговина 

ДА 
1999. 

ДА   
Новембар 2003. НЕ НЕ НЕ НЕ 

Србија  ДА 
2000. 

ДА 
Април 2005. 

НЕ, 
преговори 
суспенд. 

НЕ НЕ НЕ 

Црна Гора  Статус Црне Горе још увек није дефинисан након стицања самосталности  

Координацију и организацију рада у процесу припреме за придруживање ЕУ у почетку је вршила 
Канцеларија за придруживање ЕУ Владе Републике Србије, да би затим ту улогу преузео сектор за 

                                                 
82 Поглавља покривају следеће области: политички дијалог, регионалну сарадњу, слободно кретање роба, радника, слободу 
оснивања предузећа, пружање услуга, кретање капитала, усклађивање правних прописа придружене државе и њихово 
спровођење, сарадња у области правосуђа и унутрашњих послова, политике сарадње, финансијска сарадња и 
институционалне, опште и завршне одредбе. Саставни део ових споразума су анекси и преамбула, те заједничке и 
једностране декларације. 
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европске интеграције Министарства за економске односе са иностранством, а од 04.03.2004, 
Канцеларија СЦГ за придруживање ЕУ. Након референдума у Црној Гори Канцеларија је наставила да 
делује као Канцеларија Србије за придруживање ЕУ. Ова Канцеларија је основана Уредбом Владе 
Републике Србије 8. марта 2004. («Сл. Гласник» 25/04) са главним задатком координације, 
иницирања, праћења и извештавања о процесу усклађивања прописа Републике Србије са прописима 
ЕУ. 

Када су у питању локални капацитети и процес интеграције Србије у ЕУ, на иницијативу Канцеларије 
Србије за придруживање ЕУ, Извршно веће АП Војводине је 05.06.2006. године донело Одлуку о 
образовању Канцеларије за европске послове («Сл. Лист АПВ» бр.04/06), која је основана ради 
координације, праћења и усмеравања активности у Извршном већу и покрајинским секретаријатима 
са циљем пружања подршке настојањима Србије да уђе у ЕУ. Канцеларија ће обављати послове 
везане за усмеравање активности покрајинских институција у процесима европских интеграција, 
координацију са активностима Канцеларије Србије за придруживање ЕУ, оствариваће сарадњу са 
органима локалних самоуправама, са међународним и европским органима, вршиће едукацију у 
области европске интеграције, координираће активности везане за коришћење структурних и 
развојних фондова и програма техничке помоћи ЕУ и активности усмерених на промоцију европских 
вредности и слично. 

 

2. Прекогранична сарадња 

Мотиви за прекограничну сарадњу. Не постоји јединствена дефиниција прекограничне сарадње. 
Под прекограничном сарадњом се углавном подразумева сарадња коју иницирају субнационална, 
административна  тела у оквиру једне националне државе у намери да реше неке свакодневне 
животне, административне проблеме кроз сарадњу са субнационалним владама региона, са којим се 
граничне, а који се налази у суседној земљи.  

 
Погранични региони су углавном далеко од центара у којима се одвија највећи део економских 
активности и погођени су проблемима, као што су недовољно развијена инфраструктура, велика 
зависност од једне индустрије, недовољно развијен сектор услуга, недовољно развијена технолошка 
инфраструктура, што лимитира могућност запошљавања локалног становништа и чини их недовољно 
спремним да се такмиче у интер и интрарегионалној арени. Висока стопа незапослености у 
пограничним регонима, може да буде узрок великог броја тензија, као и драстично различит стандард 
живота.  

Прекогранична сарадња је инструмент који веома успешно може да елиминише поменуте тензије, да 
уједначи стандард живљења и да активностима као што су унапређење транспортне, комуникационе и 
инфраструктурне мреже, побољшање квалитета јавног сервиса, превенцијом еколошких катастрофа, 
може да створи претпоставке за ефикаснији развој пограничних регија.  

Прекогранична сарадња доприноси стварању и јачању мира, слободе и сигурности, дакле користи 
прекограничне сарадње су не само политичке, већ и институционалне, економске и културне.  

Процеси интернационализације производних и финансијски активности, еродирају ауторитет 
националних држава и та ерозија се одвија у три правца. Први правац је «ка горе» тј. према 
интернационалним актерима и организацијама, што описујемо као супранационални контекс, други 

Прекогранична сарадња је начин да погранични региони превазиђу проблем изолованости и 
да се унапреде компетитивне способности региона његовом спремношћу и отвореношћу за 
учествовањем у арени глобалне и интернационализоване економије.  
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правац је «ка доле» тј. према субнационалним органима власти (регионима, општинама и градовима) 
и трећи је «ка споља» тј. према институцијама које своје активности одвијају са знатним степеном 
независности у односу на државну политику а то су тржиште и невладин сектор. У оваквим 
околностима од државе се све више очекује да створи услове за одвијање активности не само у оквиру  
субнационалног већ и супранационалног контекста.  

Два супранационална тела, као што су Свет Европе и Европска Комисија су одиграла значајану улогу у 
побољшању контекста у које су се одвијале активности прекограничне сарадње. Савет Европе је био 
посебно активан на пољу унапређења правне регулативе, док је Европска Комисија своје активности 
усмереавала на значајну финансијску помоћ подршци прекограничних иницијатива у форми Interreg-а.   

На иницијативу Савета Европе, 1980. године, више од 20 европских држава је закључило интер-
национални уговор, тзв. Мадридску конвенцију (видети: прилог бр.5, табела бр. 93) и то је био први 
корак ка стварању претпоставки за формирање прекограничних структура заснованих на јавном праву.  

Прави бум прекограничних иницијатива почев од 1988, може се објаснити намером ЕУ да 
финансијски помаже овакве облике сарадње у форми Interreg-а (видети: прилог бр.6, табела бр. 94, 
графикон бр. 31 и 32) Interreg је чак и данас још увек најважнији извор финансирања за многе 
прекограничне иницијативе. Коначно многи Еврорегиони у овом моменту функционишу више као 
имплементациона тела у контексту Interreg фондова.   

Када су у питању земље Западног Балкан, Процесом Стабилизације и проширивања, ЕУ почиње нову 
фазу регионалне политике према Западном Балкану. Чињеница да је процес допринео стабилизацији 
прилика у региону, утицала је на закључке донете на Самиту ЕУ у Солуну, 2003. године где је 
изражена намера да се "Процес стабилизације и придруживања" ојача елементима из процеса 
проширења. Регионална политика ЕУ се тада према земљама Западног Балкана нашла у функцији 
политике проширења, са намером да земље региона у наредном периоду буду способне да апсорбују 
развојну и инвестиоциони помоћ и да се према ЕУ више не акредитују у форми прималаца 
хуманитарне помоћи. Недовољан капацитет апсорбовања ЕУ помоћи, јавља се као проблем чак и код 
многих европских земаља, које имају знатно адекватније развијену административну, 
институционалну инфраструктуру.  

Економски развијени прекогранични региони су фактор политичке стабилности и то је аргумент 
који ЕУ има у виду када охрабрује сарадњу европских региона са регионима земаља које нису њене 
чланице, а са којима се граничи. Када су у питању земље Западног балкана, сасвим је сигурно да је 
регионална поллитика ЕУ, инструмент који ће овим земљама обезбедити европску перспективу. 

Прекогранична сарадња и конкурентска предност региона. Европска унија је раних 70-тих 
година, усвојила мрежни приступ проблемима регионалног развоја и на тај начин учинила помак од 
традиционално редистрибутивне ка стратегији ендогеног односно мрежног модела регионалног 
развоја. Мрежни модел је хоризонталан, "bottom-up" модел и почива на принципима партнерстава. 
Хоризонтале релације са другим прекограничним регионима јачају осећај одговорности локалних и 
регионалних инситуција, развијају њихове локалне капацитете тако што интензивирају процес учења 
и јачају спремност региона на институционалне промене.  

Мрежни модел ствара услове да региони креирају компетитивну предност у глобализованом свету, 
али и да креирају и воде диверзификоване развојне политике у зависности од реалних локалних и 
регионалних потреба. У умреженој економији, актери су све више региони, а све мање државе, 
структуре су све више хоризонталне уместо пирамидалних и вертикалних, а прекогранична сарадња је 
добар пример грађења управо таквих веза и један од начина на који региони, нарочито у земљама које 
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нису чланице ЕУ, могу да креирају добру конкурентску предност, утемељену на нематеријалним 
ресурсима каошто су знање и информације.  

Према мрежном приступу регионалног развоја, развој региона у умреженом друштву и економији, не 
може да зависи само од јачања ендогених фактора развоја, тј. локалних ресурса и способности, већ и 
спремности и капацитете региона да се интегрише у  светску економију.  

Циљ сваке политике регионалног развоја јесте да створи услове за развој региона, да обезбеди пуну 
запосленост и ефикаснију упoтребу локалних (ендогених) ресурса. Подуктивност егзогених фактора 
развоја (капитал, специјализована радна снага, информације....) зависи од квантитета али и квалитета 
локалних тј. ендогених фактора развоја.  

Прекогранична сарадња и будући правци развоја. Прекогранична сарадња је начин да региони 
који су недовољно развијени, екстерним средствима (ЕУ као супранационало тело, преко Interreg 
фондова охрабрује пекограничну сарадњу) створе предуслове за јачање конкурентске предности. За 
разлику од компетитивне предности која се базира на материјланим факторима као што су (земља, 
капитал...), конкурентска предност базирана на знању и информацијама, тј. нематеријалним 
факторима производње.83   

Искуство указује да су се прекогранични контакти у почетку одвијају у форми неформалне сарадње. 
Дугорочна и циљно оријентисана прекогранична сарадња има за последицу стварање прекограничних 
организационих структура, са циљем да се на растуће потребе и задатке прекограничне сарадње 
одговори адекватним техничким, административним и финансијским капацитетима. Ова врста 
сарадње је обично формална и дефинисана различитим конвенцијама, уговорима, протоколима, 
споразумима о сарадњи. У почетку је то културна сарадња, сарадња у области туризма, превенције 
еколошких катастрофа и напокон економска сарадња.  

Веома важна фаза прекограничне сарадње је сарадња, коју у великој мери финансијски и технички 
подржава ЕУ, у форми Interregа, а има за циљ да процес технолошког, институционалног, 
организационог «know how» учини бржим и лакшим. Ово је фаза којој претходи формулисање 
заједничких прекограничних стратегија, оперативних планова, фаза заједничког аплицирања за 
средства ЕУ фондова (посебан квалитет је када заједно аплицирају евроспки региони са регионима 
земаља које нису чланице ЕУ) и на крају фаза имплементације одобрених заједничких 
прекограничних програма и пројеката.  

Региони земаља кандидата и земаља које су у процесу Стабилизације и придруживања, карактеришу 
се као региони са ниском географском, али високом институционалном и огранизацонм дистанцом.  

Прекогранична сарадња еврoпских региона са регионима који се налазе на екстерним границама ЕУ 
разликује се од прекограничне сарадње европских региона будући да је условљена постојањем 
различитих и понекад дијаметрално супротних административних структура, углавном 
централизованих, различитих правних система и  постојањем наглашених економских диспаритета са 
обе стране границе. 

Када се говори о укључивању ових региона у међународну економију, а пре свега тржиште ЕУ, много 
је битније напоре усмерити на стварање претпоставки за интеграцију у технолошком, финансијском, 
социјалном и институционалном смислу, пре свега кроз изградњу институција, усвајање технолошких 
и организационих стандарда и хармонизовање правних система.  

                                                 
83 Будући да живимо у "умреженом друштву" (М. Kastels), али и у друштву заснованоном на знању, фактори који граде 
конкурентску предност једног региона су позиција коју региони могу да креирају и задрже у мрежи светске и европске 
економије и знање. 
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Дакле, модернизовање институционалног система и хармонизација са ЕУ стандардима, технолошке и 
организационе промене воде ка повећању продуктивности и снижавању трошкова институционалне и 
организационе дистанце, чиме се повећава отвореност и интензивира интегрисаност са другим 
европским регионима, док улагања у транспортну и комуникациону инфраструктуру редукују 
трошкове географске дистанце.  

Европски региони могу да се опишу као региони са ниском географском, као и са ниском 
институционалном и организационом дистанцом, захваљујући пре свега добро развијеној 
транспортној и комуникационој инфраструктури и развијеној институционалној инфраструктури која 
почива на модерном правном оквиру.  

У случајевима када је у региону географска дистанца ниска, захваљујући добро развијеној 
комуникационој и транспортној инфраструктури, а организациона и институционална висока, 
озбиљнија технолошка и финансијска сарадња између локалних и екстерних фирми није могућа. 
Стратегија развоја региона са ниском географском дистанцом (ниски транспортни трошкови) а 
високом организационом и институционалном треба да се односи на развијање мреже подуговарача и 
outsourcing индустрије. Предузећа из региона треба да се усмеравају ка специјализацији из области 
производње међупроизвода, а цена производње је у овом случају фактор који утиче на компетитивну 
предност региона.  

Овакву стратегију примењују земље Централне и Источне Европе, које су у географском смислу 
веома близу индустријализованих европских региона, што им омогућава да имају користи од статуса 
подуговарача.84  

 

3. Еврорегиони 

Еврорегион може да се дефинише као погранични простор са амбицијом ка институционалној 
аутономији, која има намеру да побољша кооперацију и будући развој периферних области и тако 
спречи могућност њихове маргинализације и да превентивно учини све како би становници тих 
простора имали добар квалитет живота.  

Неформална иницијативе које су се односиле на прекограничну сарадњу, средином седамдесетих 
година, тражиле су свој политички легитимитет. Растућа мрежа прекограничних контаката широм 
Европе, све више је настојала као резултат потребе имплементирања ЕУ фондова и програма (видети: 
прилог бр.7, табела бр. 95, графикон бр. 33).  

Чињеница је да би сарадња између многих Еврорегиона била ad hoc и неформална без инструмента 
као што је Interreg. Interreg је у сваком случају као финансијски инстrурмент одиграо кључну улогу 
када је у питању раст и развој Еврорегиона. Тако је оснивање Капратског Еврорегиона, првог 
Еврорегиона у земљама Централне и Источне Европе настало као последица потребе да се 
имплементира Phare програм (прилог бр. 8, табела бр. 96, график бр.34).   

Прекогранична сарадња са регионима земаља које нису чланице ЕУ мотивисана је остварењем  једног 
од основних циљева ЕУ, а то је остварење социјалне и економске кохезије. Како су економски 

                                                 
84 Насупрот томе, региони у Ирској и Шкотској, типичан су пример региона високе географске и ниске организационе и 
институционалне дистанце и типичан пример за демонстрацију односа у економији знања. Висока географска дистанца чини 
готово немогућом јаку специјализацију у домену производње, као и развијање односа на бази «just in time» принципа, 
међутим, ниска организациона и институционална дистанца подстичу процесе креирања технолошких «spin-off» компанија, 
као и процесе интензивне интернационалне сарадње у технолошком, маркетиншком, финансијском смислу. Ниска 
институционална и организациона дистанца, утиче да су трошкови обављања информацијских, финансијских и технолошких 
токова ниски и чини могућим да се они обављају са великих дистанци. 
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развијени региони, гарант политичке стабилности на дуг рок, ефекат преливања (spillover effect) је 
ефекат са којим ЕУ рачуна, приликом усмеравања своје помоћи ка неразвијеним регионима земаља 
које нису њене чланице, а са којима се граничи.  

Свака наредна интеграција је била пропраћена адекватном и обично већом регионалном 
дистрибуцијом. Регионална политика данас заузима више од 35% буџета ЕУ и друга је по важности 
политка ЕУ, одмах иза заједничке пољопривредне политике.  

Када је у питању проширење ЕУ на исток, које је знатно другачије од свих осталих проширења, пре 
свега, што се радило о до сада највећем броју земаља које су конкурисале за чланство и зато што се 
ради о земљама са врло специфичним економским режимима. Како се не би угрозила политика 
солидарности, а како би се обезбедила «економска конвергенција» новопридошлих чланица, у марту 
1999. године Европско веће је у Берлину, усвојило финансијски план ЕУ за период 2000-2006. Тај 
споразум је назван Агенда и имао је намеру да  обезбеди довољно новца за нови талас проширења.85  

Од 1988. ЕЗ је почела да финансира средњорочне програме уместо "ad hoc" финансирања пројеката и 
на тај начин направила радикалан заокрет у концепту своје регионалне политике, образлажући га 
потребом за ефикасношћу. Програмирање подразумева припрему вишегодишњих планова развоја 
кроз процес партнерства на националном, регионалном и локалном нивоу власти. Програми треба да 
садрже детаљан опис тренутног стања у региону (разлике, заостајање, развојни  потенцијал) да 
идентификују главне циљеве и најпогодније стратегије за њихово постизање и да садрже показатеље о 
употреби и облику доприноса фондова. Израда овакве врсте докумената има за последицу 
организационих и  институционалних капацитета региона. АП Војводина је уз асистенцијау ГТЗ 
донела Средњорочни план привредног развоја АП Војводине (2004-2007), који је Скупштина АП 
Војводине усвојила 18. децембра 2003. Средњорочни план развоја је био основа за дефинисање 
приоритетних пројеката и ефикаснију комуникацију са фондовима ЕУ и свим осталим екстерним 
фондовима, који су отворени и којима се може финансирати регионални развој покрајине.  

Када су у питању евалуациони захтеви, евалуација је требало да се одвија у форми ex ante, mid term i 
ex post евалуације. Скупштина АП Војводине и Универзитет у Новом Саду су основали Центар за 
стратешка економска истраживања, јуна 2004. године са циљем да се у региону изграде капацитети 
из апликативне економије, посебно регионалне економије и регионалног развоја. Центар за стратешка 
економска истраживања након две године имплементације Средњорочног програма привредног 
развоја АП Војводине ради mid term евалуацију.У овој фази се очекује да буду предложене 
корективне акције покрајинској влади, након оцене да ли се програм и акције спроводе по плану и да 
ли ће планирани циљеви бити достигнути у оквиру предложеног времена.  

Фондови ЕУ не треба да служе као замена за националне субвенције. Приликом програмиња је 
непходно приликом израде Акционих планова респектовати и принцип додавања и обезбедити 
финансијска средства за имплементацију приоритетних развојних пројеката. Доношењем 
Средњорочног плана привредног развоја АП Војводине (2004-2007) поштован је и принцип додавања. 
Имплеметнација приоритетних развојних пројеката планирана је под претпоставаком обезбеђења 75% 
екстерних средстава и 25% домаћих средстава, издвојених из буџета Извршног већа АП Војводине.   

Еурорегиони – форма институционалног предузетништва. Када је у питању успех Еуорегиона, 
основне претпоставке успеха су постојање организационе инфраструктуре, способне да достигне 
одговарајући степен стратешке и оперативне аутономије. Други веома важан и неопходан предуслов 
успешног функционисања Еурорегиона јесте развијање диверзификоване базе када су у питању 

                                                 
85 Илустрације ради, ниво БДП по глави становника десет земаља средње и источне Европе заједно је испод једне трећине 
просечног БДП ЕУ и у то време је био нижи од половине БДП четири најсиромашније земље чланице ЕУ.  
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извори финансирања, са крајњим циљем да се створе претпоставке за смањење зависности 
финансирања од стране Interreg фондова.  

Еурорегиони који зависе од Interreg извора ризикују да њихов развој буде условљен бројем 
имплементационих агенција за овај специфична тип регионалне политике ЕУ. Успешни Еуорорегиони 
треба да раде на томе да обезбеде диверзификоване и стабилне изворе прихода. То може да буде и 
чланарина. Еурорегион ДКМТ, чији је члан АП Војводина, има сталне изворе прихода и они се 
обезбеђују на основу чланарине.  

У организационом смислу многи Еурорегиони имају савет, председништво, радне групе и заједнички 
секретаријат. Просторна екстензија ЦБР иде обично од 50 до 100 км2 и реч је о регионима са неколико 
милиона становника. 

Еурорегиони се сматрају формом институционалног предузетништва, зато што њихово организовање, 
процедуре оснивања, представљају иновацију. процедуре и правила се постављају у току рада у 
контектсту правне несигурности и новине, зато што финансијска средства нису обезбеђена нити 
гарантована на основу оснивачких документа, већ су увек кратког рока и увек су изведена из више 
извора и зато што сфера одговорности није дефинисана априори, већ се развија током комплексног 
процеса истраживања и реализаовање организационе мисије 

Овакве флуидне околности налажу да Еурогиони уколико желе да буду успешни морају да воде про 
активну, да буду сппособни да ангажују све могућности, искристе све ендогене потенцијале и да све 
то резултира адекватним организационом капацитетима.  

Еурорегион представља класичан пример успешног европског региона. Настао је као последица 
bottom up мобилизације општина на немачко холандској граници, вођен од стране проактивног 
секретаријата, представио је себе као јединстувену и незаменљиву прекограничну развојну агенцију. 
У односу на друге мање успешне европске Еуорегионе, Еурорегио је имао диверзификовану ресурсну 
базу, развијеније организационе капацитете, и компетенције да наступа. Еурорегиони, тј. степен у 
коме ће се оснивати прекограничне агенције зависи пре свеа од територијално административног 
контекса, као и од спцифичних локалних услова за такву врсту институционалног предузетништва као 
стратешки актер у стварима и питањима од прекограничног значаја. 

ДКМТ је пример успешне прекограничне сарадње иако је реч о еурорегиону чији су чланови три 
државе са различитим економским, административним, правним и институционалним капацитетима 
(Мађарска, која је чланица ЕУ, Румунија која би требало да постане чланица 2007. године и Србија, 
која се налази у Процесу Стабилизације и придруживања).  

Чланице регионалне сарадње у оквиру еурорегиона ДКМТ су жупаније из Мађарске и Румуније, а у 
регионалној сарадњи могу учествовати и општине из АП Војводине, захваљујући чланству АП 
Војводине у регионалној сарадњи.  

Циљ регионалне сарадње (чл. 3 Протокола о регионалној сарадњи ДКМТ) је «развијање и 
проширивање односа између локалних заједница и представника локалних власти у области привреде, 
образовања, науке и спорта, као и њихова сарадња у циљу интегрисања у савремене европске токове» 

Тела Еурорегиона ДКМТ су: скупштина, председавајући, секретаријат и радне групе. Скупштина се 
састоји од руководилаца институција јавне управе и доноси стратешке одлуке у домену регионалне 
сарадње. Скупштина нема статус правног лица и њене одлуке имају снагу препорука упућених 
чланицама и Јавном друштву ДКМТ. Скупштина свој рад организује у оквиру три редовне годишње 
седнице. Председавајућег бира Скупштина из редова председника чланова оснивача, поштујући при 
том начело ротације земаља. Председавајући се бира на мандат од једне године. Скупштина образује 
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радне групе за различите области сарадње и оне формулишу предлоге и извештаје, које разматра 
форум председика и састављају пројекте и програме. Постоје радне групе за привреду, 
инфраструктуру и туризам, радна група за урбанизам, заштиту животне средине, радна група за 
образовање и спорт, радна група за социјална питања и радна група за међународне односе. Током 
2006. основана је радна група за пољопривреду.  

Регионална сарадња ДКМТ функционише на основу Протокола о оснивању, нема статус правног лица 
и отвореног је карактера. Ради остваривања развојних циљева из Протокола, чланице оснивачи 
Скупштине су, на основу правила мађарског грађанског права, основале јавно друштво под називом 
Јавно друштво Еурорегионална агенција за развој ДКМТ, са седиштем у Сегедину, Мађарска. 
Чињеница да је ЈД ДКМТ основано по мађарском грађанском праву, говори у прилог констатацији да 
још увек не постоји јединствен правни оквир на европском намењен регулисању односа 
прекограничних локалних и регионалних органа власти, када желе да своје свакодневне 
прекограничне контакте формализују.   

Јавно друштво је самостално правно лице и има за циљ да обезбеђује финансијска средства за развој 
териоторије ДКМТ. Јавно друштво ДКМТ је заправо имплементациона агенција за ЕУ фондове, које 
имају право да користе земље чланице Еуорегиона ДКМТ. Апликативне активности ЈД ДКМТ су 
веома развијене и у последњих неколико година ЈД ДКМТ се пред европским фондовима појавило са 
преко 10 пројеката, чија је вредност око 330.000 ЕУР и око 125.000 HUF (прилог бр.9 и 10, табела бр. 
97 и 98). ДКМТ није само имплементациона агенција за пројете и програме ЕУ, већ еурорегион који 
има релативно стабилне изворе финансирање, захваљујући редовној годишњој чланарини, коју  
уплаћују региони сваке од земаља чланица, што значи да његов рад не зависи само и искључиво од 
расположивости Interreg фондова.  

Буџет ДКМТ за наредну годину мора садржавати средства за финансирање делатности које су 
одређене на Скупштини. Обавеза уплаћивања за пуноправне чланове, утврђује се посебно, на основу 
броја становника који живе унутар администртивних граница појединих чланова, на основу  података 
о броју становника државног завода за статистику, који се односе на 1. јануар претходне године.  

ДКМТ еурорегион је један од ретких европских региона који има стратешки план развоја, документ 
који служи за генерисање тема приоритетних развојних пројеката приликом аплицирања за средства 
ЕУ фондова. Када се говори о будућим правцима регионалне сарадње, овај документ представља сет 
препорука о правцима у којима би требало да се одвија сарадња, као и сет препорука о приоритетима, 
мерама и пројектима, за које средства треба обезбедити заједничким и коориднираним наступом 
према фондовима ЕУ.  

Стратегија Еурорегиона ДКМТ почива на четири циља, симболично названа «4 И» тј. на четири реке: 
Information, innovation, infrastrukture i interrelationship (прилог бр. 11, графикон бр. 35).   

Приоритети Еурорегиона ДКМТ су јачање социјалне, јачање економске кохезије еурорегиона, развој 
путне али и комуникационе инфраструктуре, подршка оснивању нових и категоризацији постојећих 
граничних прелаза и приоритет стварања одрживог еколошког развоја еурорегиона. У оквиру сваког 
приоритета су предложене конкретне мере а у оквиру сваке мере пројекти (прилог бр. 12, табела бр. 
99)  

Могући правци развоја. Опредељење Србије је чланство у ЕУ, па у том контексту треба посматрати и 
АП Војводину када се дефинишу могући правци њеног развоја. Преговори и чланству, нису преговори 
о условима, будући да су они дефинисани и да једнако важе за сваку од земља која жели да постане 
чланица ЕУ, већ су то преговори о брзини и динамици процеса придруживања.  
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Како би подржала процес стабилизације и придруживања у земљама западног Балкана (Албанија, 
Босна и Херцеговина, Хрватска, Срибија и Црна Гора, Македонија), Европска унија је креирала 
програм техничко финансијске помоћи под називом CARDS (Community Assistance for Reconstruction, 
Development and Stabilization) програм. (Уредба Савета 2666/2000, 07.12.2000.) У оквиру CARDS 
програма земљама западног Балкана било је намењено 4,65 млрд ЕУР (прилог бр. 13, табела бр. 100, 
график бр. 36). 

Вишегодишњим индикативним програмом за Србију (2000-2006.) предвиђена је финансијска 
алокација средства према секторима у износу од 960 мил. ЕУР и додатних 31 мил. ЕУР предвиђених 
регионалним CARDS програмом (у прилогу видети алокацију CARDS средстава намењених Србији 
према секторима, за период 2002-2004). Администрирање CARDS помоћи у Србији било је поверено 
Европској агенцији за реконструкцију. Средства CARDS-А, за која су могли да конкуришу потпуно 
равноправно и владин и невладин сектор намењена су повратку и збрињавању избеглица, ставарању 
институционалног и законодавног оквира за успоставлање владавине права, привредним реформама, 
као и промоцији регионалног повезивања између држава приступница и држава чланица ЕУ.  

Анализа алокација CARDS средстава у Србији, указује да је процентуално највећи део средстрава из 
овог фонда усмерен на обнову економије, затим на изградњу институција. Висока институционална 
дистанца, је имаментна друштвеним и економским системима земаља потенцијалних кандидата, а 
повећање износа CARDS средстава у ову компоентну из године у годину (у 2002. години 34,7 
милиона, 2003. године 58,5 милиона и 2004. године 64,0 године) указује да је ова дистанца у Србији, 
заиста висока и има за циљ да је изградњом институционалне инфраструктуре снизи и тако процес 
интегрисања у ЕУ учини бржим, лакшим и јефитнијим (прилог бр.14, табела бр.101).  

Апсорпциони капацитети земаља Западног балкана су једна од препрека за ефикасније коришћење ЕУ 
фондова. Када је у питању АП Војводина и досадашње активности у правцу аплицирања за средстава 
ЕУ фондова, треба указати да још увек не постоји адекватна институционална инфраструктура када је 
у питању процес аплицирања и процес имплементације средстава из пројекта одобрених од стране ЕУ 
фондова. 

И поред тога, регионалне агенције и центри за развој МСП и предузетништво у АП Војводини 
(Регионална агенција за развој МСП Суботица, Регионални центар за развој МСПП Сомбор, 
Регионална агенција за развој МСП "Банат" д.о.о. и Регионална агенција за развој МСП "Алма 
Монс"д.о.о.), су у 2005. години прилично успешно аплицирале за средства у оквиру Суседског 
програма Србија и Црна Гора и Мађарска, тако је од укупно 19 одобрених пројеката, 18 пројеката 
одобрено апликантима са територије АП Војводине у укупној вредности од 1.389.112 ЕУР. Укупна 
вредност донација која се је одобравала у првом јавном позиву СЦГ и Мађарска била је 1.652.034 
ЕУР-а (прилог бр. 15, табела бр. 102).  

Будући да је у току 2005. године било алоцирано само 400.000 ЕУР кроз Суседске програме, а да се у 
2007, захваљујући ИПА фондовима планира око 113 мил. ЕУР за Србију, сасвим је сигурно да постојећи 
капацитети нису довољни за имплементацију средстава тог обима (прилог бр.16, табела бр.103). 

Не постоји један модел регионалне политке, инструмената, који би могао да буде копиран и 
аутоматски примењен на земље кандидате, стога је ЕУ одлучила да креира опште принципе 
регионалне политике у циљу да обезбеди кохезију земаља кандидата: правни оквир, територијална 
организација (НУТС класификација), капацитети за програмирање (национални, регионални развојни 
планови и процедуре мониторинга), финансијски менаџмент (систем финансирања и одговорне 
институције), административни капацитети (задаци и одговорности свих тела и институција). У том 
процесу ЕУ је своје активности концентрисала на пет приоритета регионалне политике и то су: 
правни оквир, територијална организација, административни капацитети, програмирање и 
финансијски менаџмент.  
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Табела 84:  Институционални оквир за регионални развој по земљама 

Земља Правни оквир Територијална 
организација 

Инститционални 
капацитети 

Капацитети за 
програмирање 

Финансијски 
менаџмент 

 
 

Мађарска 
 

Закон о 
регионалном 
развоју и 
просторном 
планирању, 
усвојен 1996.  

1998. формиран нови 
регионални ниво 
20 жупаније НУТС 
3; 
7 НУТС 2 регије; 
 
 

Министарство за 
регионални развој, 
нема 

ВАТИ –  планерска 
дирекција градова , 
завод за урбанизам 
кординирају 
Interreg 

1991. године 
формиран је 
сепаратни Фонд 
за регионални 
развој 

 
 

Румунија 
 

Закон о 
регионалном 
развоју, усвојен 
1998.  

2000. године  
42 НУТС 3; 
8 НУТС 2 
 

Министарство за 
развој и прогнозе 

1998 Национални 
развојни савет; 
Национална 
агенција за 
регионални развој  

 

 
Хрватска 

 

Предлог нацрта 
Закона о 
регионалном 
развоју 

Регионализација 
није урађена 

Координациона 
тела за регионални 
развој унутар 
појединих 
министарстава  

Капацитети за 
програмирање тек 
треба да се 
формирају 

Посебан фонд 
за регионални 
развој не 
постоји  

 
Србија 

 
 

Предлог нацрта 
Закона о 
равноменорном 
регионалном 
развоју Србије 
припремио је 
РЗР  

Регионализација 
није урађена 

Републички завод 
за развој. 
Није формирана 
Национална 
агенција за 
регоионални 
развој 

РЗР, мада му то 
није основна 
функција  

Постоји РФ за 
развој и ПФ за 
развој, посебан 
фонд за 
регионални 
развој не 
постоји  

Када је у питању правни оквир потребно је рећи да су све земље окружењу креирале одговарајућу 
правну процедуру у области регионалног развоја и да су то документа која су детаљна у области 
циљева, принципа о регионалном развоју, обавеза регионалних тела, као и система финансирања када 
је у  питању регионални развој.86  

Након 1997 године, све земље кандидати су формирале своју територијалну организацију у маниру 
који кореспондира ЕУ територијалном систему, познатом под називом НУТС. Оваква класификација 
је веома важна за земље кандидате, зато што онда када постану чланице ЕУ, ове земље ће имати 
бенефит од структурних фондова ЕУ преко својих НУТС 2 и 3 нивоа.87  

                                                 
86 Мађарска је била прва земља која је усвојила Закон о регионалном развоју и просторном планирању 1996 године.  
Румунија је регионалним развојем и планирањем почела да се бави касних 1990-тих година и то, пре свега, у контексту 
захтева директива ЕУ. Закон о регионалном развоју у Румунији усвојен је 1998. године и он је установио институционалних 
оквир, циљеве, компетенције и специфичне инструменте када је у питању регионална развојна политика.  
Садашњи правни оквир Хрватске не садржи јединствени законски акт који би био усмерен на решавање проблематике 
регионалног развоја на целом државном нивоу. Постоји међутим низ закона релевантних за провођење политике 
регионалног развоја и баве се питањима регионалног развоја недовољно развијених подручја Хрватске. Не постоји ни 
законски институционални оквир за спровођење политике регионалног развоја Хрватске. У оквиру министарстава постоје 
разна координациона тела за питања регионалног развоја, док на нивоу градова и жупанија постоје локалне развојне агенције 
које се баве питањима регионалног развоја. Нацрт новог Закона о регионалном развоју садржи кључне одредбе о управљању 
регионалним развојем, пре свега о програмирању, праћењу и евалуацији. Тачније створиће оквир и програмску основу за 
регионални развој и апсорпциони капацитети за будуће фондове ЕУ до нивоа жупанија као дела тог будућег 
партиципаитвног процеса. 
87 Законом о регионалном развоју и просторном планирању усвојеним 1996 године, Мађарска је увела систем регионалног 
развоја чија је посебна црта била формирање ново регионалног нивоа. Седам статистичких региона у Мађарској НУТС 2 
формирано је у Мађарској 1988 године као регионални ниво. Мађарска је подељена на 20 жупанија које одговарају НУТС 3 
нивоу.  
Румунија је 2000. године поставила веома јасан правни оквир за покретање регионалне политике, укључујући ту и 
територијалну организацију. Привремена класификација је уведена и она се састојала од 42 "јудетс", кореспондирају НУТС 
3и 8 група "јудетс", тзв. макро региони, који кореспондирају НУТС 2 нивоу. 
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Такође, све земље кандидати су након 1997 године прогресивно унапредиле капацитета из домена 
регионалног програмирања и планирања.88 Такође, земље у окружењу дефинисале су финансијске 
институције које се баве регионалним развојем.89 

 

4. Прекогранична сарадња АП Војводине – правци развоја 

На основу Члана 10., Став 1., Тачка 9. Статута Аутономне Покрајине Војводине, Аутономна 
покрајина Војводина је овлашћена да преко својих органа учествује у међународној сарадњи у оквиру 
међународне сарадње Републике Србије, у складу са законом. 

Табела 85: Преглед међународне сарадње (билатералне и еврорегионалне) земаља у окружењу 
 
Регион 

 
Број склопљених билатералних 
споразума са земљама у региону90 

 
Број чланства 

у еврорегионима 

Република Србија 22 3 
     АП Војводина 11 3 
Хрватска 39 4 
Мађарска 13 10 

Извори: Министарство спољних послова и европских интеграција Хрватске, Министарство спољних послова Мађарске и 
Министарство за економске односе са иностранством Републике Србије. 

АП Војводина има веома интензивну прекограничну сарадњу са готово свим регионима земаља у 
окружењу (прилог бр. 17, табела бр. 104). У неким случајевима је та сарадња подржана од стране ЕУ 
преко финансијског инструмета Interreg и то нарочито када је у питању сарадња са Мађарском, 
Румунијом и Италијом ( у оквиру Суседских програма 2004-2006).  

Користи сарадње са регионима земаља које су већ чланице ЕУ као и са регионима оних земаља које се 
спремају да то постану, када је у питању АП Војводина, јављају се као последице «spillover effecta», 
односно ефекта преливања знања и искустава из поменутих региона у погледу управљања ЕУ 
фондовима (прилог бр. 18, табела бр.105).  

У овом моменту још увек не постоји закон о регионалном развоју у Србији (урађен је нацрт закона), у 
административном смислу није уведена НУТС класификација, као једна од основних претпоставки за 
алоцирање фондова ЕУ, и када се узму у обзир средства која ће бити додељена кроз ИПА фондове, 

                                                 
88 У Мађарској је Национални регионални развојни концепт усвојен од стране владе 1998, формирана је база за Национални 
развојни план и тако је учињен први озбиљан корак ка озбиљном и свеобухватном планирању.  
Оснивање Националог развојног Савета, 1998 године када је у питању Румунија, било је преломна тачка када је у питању 
принцип прогрмирања, зато што је реч о савету који је био одговоран за процес одлучивања и процес анализе статегија и 
програма регионалог развоја. Влада Румуније је 2000 године одобрила коначну верзију прелиминарног Националног 
развојног плана. Овај документ је први план који је инволвирао партнерство између националних и регионалних власти, као 
и институција цивилног друштва. 
89 Мађарска је 1991 године почела са регионалним фондом, наравно обим фонда је био веома мали у поређењу са 
финансијским инструментима ЕУ. Према закону, овај фонд је финансиран из различитих извора и то су субвенције из 
државног буџета, интернационална помоћ и зајмови, као и приходи од приватизације.  
Румунија је, Законом о регионалном развоју, установила општи систем финансирања, тростепени: Национални фонд за 
регионални развој основан 1988. у циљу подршке програмима регионалног развоја и имао је не само буџетску компоненту, 
већ и компоненту ЕУ фондова. Национална агенција за регионални развој апострофирала је принципе, критеријуме, 
приоритете и доделу средстава из овог фонда, док је Национални Савет за регионални развој одобравао критеријуме, 
приоритете и расподелул процедура које се тичу Националног фонда за регионални развој. 
90 Обухваћени су сви уговори, протоколи, споразуми и др. правни акти склопљени са европским земљама. 
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сасвим је сигурно да не постоји неопходан институционални капацитет за апсорбовање средстава из 
ИПА фондова.  

У складу са одлукама Европске комисије, Републици Србији и другим земљама кандидатима и 
потенцијалним кандидатима за придруживање, Европска унија је ставила на располагање тзв. 
предприступне, ИПА - Instrument for Pre-Accesion Assistance, фондове. Ови фондови се односе на 
период 2007-2013. година, и имају за циљ пружање финансијске помоћи у припремама за европске 
интеграције. Помоћ ће, када год је то могуће, бити усмерена на јачање демократских институција и 
владавине права, реформу јавне администрације укључујући увођење децентрализованог система 
управљања фондовима, економске реформе, промоцију и заштиту људских права и основних слобода, 
јачање права мањина, развој цивилног друштва, регионалну и прекограничну сарадњу, усклађивање 
закона са acquis communautaire, социјални и економски развој, итд. 

Очекује се да ће на ИПА фондови ставити на располагање више од 10 млрд ЕУР. Стратешки оквир за 
имплементацију ИПА фондова чине: стратегија за проширење ЕУ, Европско партнерство, 
вишегодишњи индикативни финансијски оквири за сваку земљу, вишегодишњи индикативни 
документ за планирање, и програмирање од стране државе корисника фондова. Дакле, ефикасно 
коришћење средстава из наредног буџетског периода ЕУ, између осталог, има за претпоставку добро 
урађено програмирање од стране земаља потенцијалних корисница тих фондова. Година 2006. је 
година програмирања, тј. предлагања тема пројеката са којима директни и индиректни буџетски 
корисници желе да конкуришу за средства ЕУ у периоду од 2007-2013 године. У предлагању тема 
пројеката буџетским корисницима је од велике помоћи искуство стечено у областима у оквиру којих 
се кандидују пројекти, као и искуство стечено приликом имплементирања пројеката које је ЕУ 
финансирала у периоду од 2000-2006. године путем CARDS фондова.  

Европска комисија је донела одлуку да све предприступне фондове (PHARE, ISPA, SAPARD i 
CARDS) замени новим предприступним инструментом - ИПА инструментом:  

• PHARE, чији је циљ имплементација acquis communautaire кроз изградњу институција и са 
тим повезане инвестиције, инвестиције у социјалну и економску кохезију и прекограничну 
сарадњу, 

• ISPA, која подржава животну средину и транспортну инфраструктуру;  
• SAPARD, који се односи на рурални развој, 
• CARDS, инструмент који се примењује у земљама западног Балкана.  

Основни циљ ИПА фонда јесте поједностављење начина пружања спољашње помоћи, обједињавање 
свих предприступних инструмената помоћи у јединствен оквир. На овај начин под један инструмент 
подводе се и земље кандидате и земље потенцијални кандидати. Један од циљева ове промене је 
модернизација предприступне помоћи и њено поједностављање.  

ИПА ће у себи садржати пет основних компоненти: 
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За сваку од наведених компоненти ће бити обезбеђени посебни фондови. Европска комисија је у 
оквиру ИПА фонда наменила 14 млрд ЕУР91 за регион.  

Табела 86: Предвиђена годишња алокација средства из ИПА фондова (у мил. ЕУР)  
Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Укупно 
Износ 

средстава 1.426 1.631 1.734 1.977 2.294 2.441 2.564 14.067 
 Извор: Council Regulation establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance, Brisel 29.09.2004 

 
Табела 87: Појединачна алокација средства из ИПА фондова за период 2007-2013. 

Године  
Регион 

 
Популација 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

Укупно 

Србија 8.0 113 138 117 159 234 233 220 1,214 
Косово 1.8 25 31 26 35 52 52 49 270 
Црна Гора 0.6 10 12 10 14 21 21 20 108 
Албанија 3.2 45 55 47 63 94 93 88 485 
Б и Х 4.1 59 71 60 82 119 118 113 622 
Укупно 17.8 252 307 260 353 520 517 490 2,699 
По становнику - 14,16 17,25 14,61 19,83 29,21 29,04 27,53 - 

Земљама потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ биће омогућено коришћење средстава из 
фондова прве две компоненте, уз отворену могућност да се из тих средстава финансирају и 
програми/пројекти из преостале три компоненте. У овој групи земаља ИПА инструмент је усмерен на 
изградњу институција како би осигурала поштовање Копенхагеншких критеријума и ојачали 
административне и судске капацитете и омогућили њихово усклађивање са ацqуис цоммунаутаире. 
ИПА такође пружа подршку инвестицијама које промовишу социјални и економски развој и мере 
сличне онима које стоје на располагању земљама кандидатима у оквиру последње 3 компоненте. 

Основни услов за коришћење свих пет ИПА компоненти је да земља прималац помоћи има статус 
кандидата и да има успостављен децентрализовани систем управљања фондовима. Како Србија у 
процесу европских интеграција Србија тренутно има статус потенцијалног кандидата, а фондовима 
ЕУ управља на централизован начин (преко ЕAR-a), од 2007, уместо финансијског инструмента 
CARDS, Србија ће користити прве две од укупно пет компоненти.  

                                                 
91 www.seeurope.net 
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КАНДИДАТИПОТЕНЦИЈАЛНИ 
КАНДИДАТИ 



 230 

Како би се добро припремила за преузимање надлежности у управљању фондовима ЕУ од Европске 
комисије приликом уласка у ЕУ, Србија мора прећи са централизовног на децентрализован систем 
управљања фондовима ЕУ. На тај начин Србија добија прилику да успостави и практично примени 
неопходне интерне процедуре и структуре. Процес увођења децентрализованог система управљања 
фондовима ЕУ је дуготрајан и захтева директно учешће и консензус институција Владе Републике 
Србије. То указује на потребу сталног надзора над његовим развојем и акционе планове који јасно 
дефинишу послове који се морају извршити. С тим у вези, неопходно је анализирати способност 
поједних институција за вршење послова и задатака везаних за децентрализовани систем 
имплементације, запослити одговарајући број државних службеника, као и идентификовати и 
обезбедити одговарајућу техничку помоћ и средства за финансирање дела трошкова ових реформи. У 
циљу спровођења наведеног, неопходно је идентификовати државне органе који ће вршити послове 
везане за децентрализовани систем управљања фондовима ЕУ, утврдити неопходне законске измене, 
као и основни програм обуке кадрова. 

SWOT АНАЛИЗА 

Предности Недостаци 
 Положај граничног региона са Мађарском, 

Румунијом, Хрватском и ефекат преливања  
 Чланство АП Војводине у ДКМТ Еурорегиону 
 Прекогранична сарадња је bottom up процес (тј. 

процес одоздо на доле)  
 АП Војводина има стратешки план развоја (2004-

2007) и утврђене развојне приоритете, што је 
предуслов ефикасне комункације са ЕУ 
фондовима 

 Изградња инстуционалне инфраструктуре 
редукује, чини нижом, тзв. институционалну 
дистанцу, која поскупљује комуникацију са 
земљама у окружењу   

 Изградња капацитета за евалуацију програмских 
документа (ЦЕСС) на регионалном нивоу 

 Непостојање капацитета за аплицирање за 
средства ЕУ фондова 

 Непостојање адекватног административног оквира 
 Процес децентрализације није почео 
 Не постојање НУТС класификације 
 Недовољни капацитети за програмирање дружавног 

буџета 
 Фискална децентрализација није урађена  
 Недовољан капацитет апсорбовања (како када је у 

питању аплицирање, тако и када је у питању 
управљање одобреним средствима) 

 Некординиран наступ на локланом и регионалном 
нивоу према ЕУ фондовима, што за последицу има 
преклапање пројектних тема и губитак времена на 
процес аплицирања 

 Непостојање локалних стратешких планова развоја 
(свега 10 општина у АП Војводини има стратешке 
планове развоја) 

 Непостојање капацитета за аплицирање на локалном 
нивоу 

Шансе Опасности 
 ИПА фондови (2007-2013) 
 Пријемом Румуније и Хрватске у ЕУ могу се 

очекивати интензивнији ефекти преливања 
(фондова, know-how) и могу се повећати извори 
финаnсирања за прекограничну сарадњу  

 Развој других сличних Еурорегиона у окружењу 
 Припадност регионима проширује тржиште, 

ствара услове за специјализацију и ставара 
услове за коришћење економије обима 

 Прекогранична сарадња је шанса да земаље 
западног Балкана превазиђу анимозитете 
проистекле из историјског наслеђа 

 Коришћење ЕУ фондова подразумева процес 
заједничког наступа региона и процесе израде 
заједничких стратешких планова, што води ка 
постепеној хармонизацији институционалнаих и 
административних структура и преношењу 
знања из области управљања европским 
фондовима од стране региона који имају више 
искуства у програмирању, евалуацији и 
имплементацији тих фондова – заједничко 
писање, имплеметација и финансирање 
прекограничних пројекта 

 Одлагање процеса децентрализације у Србији 
 Спорост у  доношењу Закона о регионалном развоју 
 Одлагање потписивања Мадридске конвенције 
 Постојање различитих правних, институционалних и 

амдинистративних система успорава прекограничну 
сарадњу 

 Визни режим свакодневне прекогрничне контакте 
чини немогућим, а сваку озбиљнију сарадњу скупом 
и неефикасном 
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XIII  МИД – ТЕРМ ЕВАЛУАЦИЈА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕШКОГ   
ДОКУМЕНТА «ПРОГРАМ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ  
(2004 – 2007)» 

 
 

Студија «Програм привредног развоја АП Војводине – новелирана еx-пост анализа привреде АП 
Војводине» израђена је на основу Уговора o дугорочној пословно-техничкој сарадњи број: 108-
117/2004-01 закљученог између Извршног већа АП Војводине и Центра за стратешка економска 
истраживања «Војводина-ЦЕСС».  

Студија има за циљ припрему Војводине за нови буџетски период Европске уније (2007-2013), који у 
оквиру регионалне политике и финансијске подршке прописује обавезу дефинисања приоритета 
развоја. За нови буџетски период Европска унија је за земље Западног Балкана ставила на 
располагање нови инструмент за претприступну помоћ IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance. 
Кроз IPA фондове ће се на располагање ставити преко 14 милијарди евра. У наредној табели 
приказана је годишња алокација средстава намењена Србији кроз IPA инструмент. 

 
Табеларни приказ алокације средстава из IPA фонда за Србију према годинама 

Године  
Регион 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

Укупно 

Србија  113 138 117 159 234 233 220 1,214 
Износи  су  дати  у  милионима  евра   
 

Студија «Програм привредног развоја АП Војводине – новелирана еx-пост анализа привреде АП 
Војводине» се састоји из два дела.   

Први део се односи на новелирану «еx-пост» анализу привреде Војводине, чија је сврха анализа 
социо-економске ситуације у Војводини. Она представља оквир који креира предпоставке за 
квалитетну евалуацију имплементације 14. приоритетних програма Програма привредног развоја АП 
Војводине.   

Евалуација имплементације појединачних приоритетних програма представља други део Студије и 
урађена је на основу података прикупљених уз помоћ упитника припремљеног од стране стручњака из 
ГТЗ-а и на основу две серије интервјуа са менаџерима програма и Стручном службом за реализацију 
Програма привредног развоја АП Војводине. 

 
 ПРОГРАМ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ (2004-2007)  

 

Програм привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: ППР АПВ) 
представља заједнички пројекат Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и Немачке 
организације за техничку сарадњу - ГТЗ.  ППР АПВ је мултисекторски оријентисан план чији је 
главни циљ подршка социо-економског развоја АП Војводине.  

Скупштина АП Војводине је 10. децембра 2003. године усвојила EX POST (пресек стања), SWOT 
анализу (анализу јаких и слабих страна, шанси и претњи), приоритете и стратегије развоја.  

У складу са стандардима програмирања које поставља Европска унија, ППР је фрагментисан у осам 
фаза: EX POST анализа, SWOT анализа, дефинисање приоритета и стратегија, програмирање, 
оперативни програм, оснивање институција и образовање радних тела, дефинисање процедура 
имплементације мера и имплементација мера.  

Након доношења одлуке о приоритетима и стратегијама,  на основу постављених циљева извршена је 
селекција предлога мера.  
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На седници одржаној дана 21. јануара 2004. године Извршно Веће АП Војводине донело је Одлуку о 
образовању координационе групе за рад на припреми имплементације плана привредног развоја 
Аутономне Покрајине Војводине. Кординациона група је повремено радно тело Извршног већа АП 
Војводине које координира активности на припреми имплементације Плана привредног развоја АП 
Војводине са циљем предлагања доношења релевантних одлука од стране овлашћених органа АП 
Војводине. У процесу припреме имплементације координациона група има право да доноси 
оперативне одлуке, чија је примена обавезујућа. Почетком марта 2004. године на састанку 
Координационе групе ППР донета је одлука о предлозима мера који ће ући у Оперативни програм 
ППР.  

Оперативни програм је документ који су ресорни секретаријати у сарадњи са стручњацима из GTZ и 
CIM донели почетком 2004. године. Њиме се дефинише начин организације сваког од програма, 
њихов социо-економски значај, дефинишу се циљеви и индикатори и план његове имплементације. 
Оперативни програм такође предвиђа спровођење редовних контрола, али и периодичних евалуација 
ППР са циљем унапређења механизма контроле и употребе истог у процесу доношења одлука.  

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној дана 29. јуна 2004. године 
донела Одлуку о утврђивању листе програма за реализацију приоритета из Програма 
привредног развоја АП Војводине за период од 2004-2007 године («Сл. Лист АПВ», број 10/2004) 
којом се утврдила коначна листа програма. Од 40 предложених изабрано је следећих 14 програма које 
је одобрила Координациона група:  

 
1.  Подршка трансферу нових технологија (BNT) 
2. Фонд за оснивање пословних инкубатора (BBI), 
3. Схема пословне стандардизације и сертификације (BSC), 
4. Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа (APF) 
5. Комасација пољопривредног земљишта (ASC),  
6. Фонд за подршку промоцији извоза (BPF), 
7. E-Vojvodina, 
8. Пројекат енергетске ефикасности (EEP),   
9. Пилот пројекат водоснабдевања (WSP), 
10. Фонд за подршку инвестиција у Војводини (Агенција за подстицање инвестиција у 

Војводини  (VIP) +  Фонд за изградњу инфраструктуре (SIF)), 
11. Пројекат развоја наутичког туризма (NTD), 
12. Интегрисана квалификациона схема (IQS), 
13. Схема субвенционисања трошкова рада (LCS), 
14. Центар за стратешка економска истраживања (SEC). 

 
Програм привредног развоја АП Војводине је структуиран као Pree-accession (предприступни) 
програм Европске уније са децентрализованом формом спровођења. Стога су саветници из 
покрајинских секретаријата у сарадњи са страним консултантима прецизно дефинисали детаље сваког 
од појединачних програма. За сваког од њих именован је менаџер који је задужен за пружање 
стручних детаља за разраду мера и за дефинисање циљева програма.  

Стручну службу за реализацију Програма привредног развоја Аутономне Покрајина Војводине, 
образовало је Извршно веће АП Војводине на седници одржаној дана 01.12.2004. године, Одлуком о 
Стручној служби за реализацију програма привредног развоја ("Сл. лист АП Војводине" бр. 31/2004), 
ради обављања послова везаних за реализацију приоритета из Програма привредног развоја АП 
Војводине за период 2004-2007 године, усвојених на седници Скупштине АП Војводине од  
29.06.2004. годинe. 

 
Стручна служба почиње са радом у 2005. години и своје прве активности усмерава на обезбеђивање 
нормативних и других претпоставки за почетак рада. Дефинисане су процедуре, ток и праћење 
финансирања и реализације програмских активности. Да би омогућила примену дефинисаних 
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процедура, Стручна служба је израдила предлог Одлуке о начину реализације Програма привредног 
развоја АП Војводине за период 2004-2007. године коју је Извршно веће усвојило октобра 2005. 
године. Наведеном Одлуком утврђени су покрајински секретаријати носиоци програма, одређена су 
одговорна лица и њихове обавезе на реализацији програмских активности. 

За четворогодишњи период реализације Програма привредног развоја, планиран је износ од 
31.000.000,00 еура, с тим да се из буџета АП Војводине обезбеди 8.000.000,00 еура а остала средстава  
из донација. 

Како су средства за финансирање Програма привредног развоја планирана у оквиру буџета Стручне 
службе, њени послови и задаци усмерени су  на припремање финансијских и нормативних аката, и 
стварање осталих претпоставки неопходних за финансирање и реализацију програма привредног 
развоја, па у оквиру својих редовних активности Служба припрема буџете и финансијске планове 
програма, предлоге уговора, покреће поступке јавних набавки, расписује конкурсе, доноси решења о 
преносу средстава, прати извршење финансијских планова, активности и уговорених обавеза, даје 
мишљења на финансијске извештаје, извештаје о пословању, програме рада и друга нормативна акта 
правних лица програма привредног развоја, прати прилив донаторских средстава за  финансирање 
програма привредног развоја и остало. 

У протеклом периоду у циљу реализације Програма привредног развоја АП Војводине, спровођења 
одлука и примене закона, остварена је сарадња са многобројним републичким  и покрајинским 
органима, организацијама и службама, локалним самоуправама, научним установама, заводима, 
јавним предузећима, привредним коморама, сајмовима, и многим другим субјектима, те је  закључено 
187  уговора, субвенционисана су 122 мала и средња предузећа, корисника бенефиција, обављена је 31 
јавна набавка, прибављено је и дато 30 мишљења и донето  472 решења о преносу средстава. 

Обављањем послова и задатака из своје надлежности Стручна служба доприноси реализацији 
Програма привредног развоја АП Војводине у целини. 

На Програм привредног развоја АП Војводине од 14.11.2004. године до 31.10.2006. године усмерено 
је укупно 2.433.439,59 еура, односно 32,68 % од планираног износа средстава из буџета АП 
Војводине. 

 

РЕАЛИЗОВАНА 
СРЕДСТВА 

(до 31.10.2006.)

 

 НЕРЕАЛИЗОВАНА 
СРЕДСТВА
2004. - 2007.

  НЕРЕАЛИЗОВАНА 
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АПВ
2004.-2007. године

 РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА 
(до 31.10.2006.)

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ СРЕДСТАВА 
ИЗ БУЏЕТА АПВ

ЗА ПРОГРАМЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА

67%

33%
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У  2004.години
 

У  2005.години У  2006. години
(до 31.10.2006.)

УКУПНО

% ИЗВРШЕЊА
У ОДНОСУ НА
ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА

ИЗ БУЏЕТА АПВ

2 3 4 5 6 7 8  ( 5+6+7 ) 9

1  БНТ- ПОДРШКА ТРАНСФЕРУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА 2.300.000,00 575.000,00 1.725.000,00 0,00 0,00 26.439,35 26.439,35 4,60

2  ББИ-ФОНД ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНИХ ИНКУБАТОРА 1.310.195,00 327.548,75 982.646,25 0,00 25.686,17 33.079,10 58.765,27 17,94

3  БСЦ- ШЕМА ПОСЛОВНЕ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ 2.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 0,00 2.197,65 23.511,56 25.709,21 5,14

4  АПФ-ФОНД ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 576.125,00 144.031,25 432.093,75 0,00 29.082,18 66.514,10 95.596,28 66,37

5  АСЦ- КОМАСАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 1.500.000,00 375.000,00 1.125.000,00 0,00 103.551,54 1.091,57 104.643,11 27,90

6  БПФ-ФОНД ЗА ПОДРШКУ ПРОМОЦИЈИ ИЗВОЗА 1.937.125,00 484.281,25 1.452.843,75 0,00 0,00 69.590,46 69.590,46 14,37

7  Е- ВОЈВОДИНА 3.000.000,00 750.000,00 2.250.000,00 0,00 22.864,18 286.597,99 309.462,17 41,26

8  ЕЕП- ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 2.469.700,00 617.425,00 1.852.275,00 0,00 0,00 42.004,11 42.004,11 6,80

9  WSP- ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ ВОДОСНАБДЕВАЊА 1.200.000,00 300.000,00 900.000,00 0,00 125.259,75 134.944,63 260.204,38 86,73

10  ВИП- ВОЈВОЂАНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА 4.500.000,00 1.125.000,00 3.375.000,00 47.139,20 499.035,00 429.287,01 975.461,21 86,71

11  НТД- ПРОЈЕКАТ РАЗВОЈА НАУТИЧКОГ ТУРИЗМА 3.021.375,00 755.343,75 2.266.031,25 0,00 0,00 70.665,58 70.665,58 9,36

12  IQS- ИНТЕГРИСАНА КВАЛИФИКАЦИОНА ШЕМА 3.879.125,00 969.781,25 2.909.343,75 0,00 6.437,72 213.485,93 219.923,65 22,68

13  ЛСЦ- ШЕМА СУБВЕНЦИОНИСАЊА ТРОШКОВА РАДА 1.926.625,00 481.656,25 1.444.968,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14  ЦЕСС- ЦЕНТАР ЗА СТРАТЕШКА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА 160.925,00 40.231,25 120.693,75 26.114,20 50.379,85 98.480,76 174.974,81 434,92

73.253,40 864.494,04 1.495.692,15 2.433.439,59 32,68
В р е д н о с т и   су   и с к а з а н е   у   €

Табеларни приказ одобрених и реализованих средстава за ППР

У  К  У  П  Н  О  :

1

РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АПВУКУПАН БУЏЕТ 
ПРОГРАМА
 ЗА ПЕРИОД 

2004.-2007. 
СХОДНО

СКУПШТИНСКОЈ 
ОДЛУЦИ

ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА 

ИЗ 
БУЏЕТА АПВ  (25%)

ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА

 ИЗ
 ДОНАЦИЈА (75%)

Н А З И В   П Р О Г Р А М А

 
 

Процес имплементације 14. приоритетних програма Програма привредног развоја, од почетка њихове 
имплементације до 31.10.2006. године подржали су Немачка канцеларија за техничку сарадњу 
(Gesellshaft für Technische Zusammenarbeit Gmbh) - GTZ, Центар за међународну сарадњу и развој 
(Centrum für Internationale Migration und Entwicklung) – CIM,  Организација за европску сарадњу и 
безбедност (Organization for security and Cooperation in Europe) – OSCE, Конференција Уједињених 
нација за трговину и развој (United Nations Conference on Trade and Development) - UNCTAD) у виду 
финансијске и техничке помоћи у укупној вредности од преко 400.000 €.  

 
Преглед донатора и износа средстава 

 
Донатор Програм Износ 

UNCTAD VIP 65.000 € 
GTZ VIP 151.481,62 € 
 CESS 15.000 € 
OEBS BBI 28.000 € 
CIM  180.000 € 

УКУПНО: 439.481,62 € 
 
Након интерних консултација између представника Аустријске развојне агенције (Austrian Deve-
lopment Agency) – ADA и Извршног већа АП Војводине, очекује се потписивање уговора о пружању 
подршке кроз суфинансирање следећих програма: 

- Центар за стратешка економска истраживања (CESS) 
- Шема пословне стандардизације и сертификације (BSC) 
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- Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа (APF) 
- Фонд за изградњу пословних инкубатора (BBI) 
- Фонд за привлачење инвестиција (VIP) 
- Интегрисана квалификациона схема (IQS) 

 
Поред очекиване помоћи од стране Аустријске развојне агенције - ADA, програм BSC очекује 
потписивање уговора са USAID/CRDA о донаторској помоћи у износу од 150.000 долара у периоду 
октобар 2006.године – мај 2007. године. 

Канцеларија за техничку подршку је образована на Седници ИВ АПВ одржаној дана 01.04.2005. 
године Одлуком о образовању радног тела – канцеларије за техничку подршку имплементације Плана 
привредног развоја АП Војводине («Сл. лист АПВ», број 6/2005). Према овој одлуци Канцеларија је 
усмерена на пружање техничке подршке покрајинским органима управе, укљученим у 
имплементацију Плана привредног развоја АП Војводине. Такође, оно израђује оперативни план 
имплементације ППР АПВ, развија његове процедуре и стара се о њиховом спровођењу, развија 
концепт оснивања и развоја институција за имплементацију ППР АПВ, остварује контакте са 
донаторима и развија контакте и информационе мреже за интегрисање ППР АПВ у националну 
политику и међународну сарадњу.  

Начин реализације ППР АПВ, носиоци и одговорна лица Програма и њихове обавезе  уређени су 
Одлуком о начину реализације ППР АПВ за период 2004.-2007. године донетој на седници 
Извршног већа АП Војводине одржаној 05.10. 2005. године. Овом Одлуком дефинисане су 
надлежности и одговорности носиоца програма (покрајински секретаријати) као и послови и задаци 
Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине. Ова одлука била је први 
конкретнији корак у покретању ППР АПВ. ППР АПВ је средњерочни регионални развојни план који 
је усмерен на социо економско унапређење региона и усаглашен је са европским нормама и 
стандардима. Међутим, нису сви програми покренути у исто време. У 2004. години покренута су 2 
програма, 2005. године покренуто је 7 програма, док су 2006. године покренута 4 програма. 

 
Хронологија оснивања институција и доношења правних аката релевантних за Програм 

привредног развоја 
 
 

             
Одлука о начину реализације 

ППР АПВ           
05.10 
2005.  

Канцеларија за техничку 
подршку        

01.04. 
2005.     

Стручна служба за реализацију 
ППР АПВ    

01.12. 
2004.        

Листа програма за реализацију 
приоритета ППР АПВ   

29.06. 
2004.         

Конститутивни састанак 
кооринационе групе 

21.01. 
2004.           
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Будући да је ППР АПВ донет 2004. године, уобичајено је да се на половини планираног периода 
имплементације програма ради његова евалуација. Она подразумева праћење имплементације 
планираних активности са циљем идентификовања свих нерационалности иницијалног плана, 
утврђивање конзистентности приоритета и циљева дефинисаних овим програмом и поређење плана са 
реализацијом. 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ 
РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 

 
1. ПОДРШКА ТРАНСФЕРУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА 

BNT 
 

1. Циљеви програма BNT 
  

- креирање стратешког документа “Основни правци технолошког развоја АП Војводине”; 
- креирање мреже за трансфер и развој нових технологија; 
- развој капацитета за развој нових технологија (људски ресурси, опрема); 
- креирање пилот пројеката за увођење нових технологија у МСП сектор; 
- финансијска подршка малим и средњим предузећима за увођење нових технологија; 
- креирање информационог система-wеб портала нових технологија у АП Војводини. 
 

 
2. Имплементација програма BNT  
 

Програм је покренут 2006. године.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

3. Буџет програма BNT  
 

Табеларни приказ одобрених и реализованих средстава 

Програм: "ПОДРШКА ТРАНСФЕРУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА" - БНТ 
 

РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 
АПВ    

 
УКУПАН  БУЏЕТ  

 за период 
 2004.-2007.  
СХОДНО 

СКУПШТИНСКОЈ 
ОДЛУЦИ 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА  

ИЗ  
БУЏЕТА АПВ  

(25%) 
 
 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА 

 ИЗ 
 ДОНАЦИЈА 

(75%) 
 
 

 
У  

2004.год.
 
 

  
У  

2005.год.
 
 

  
У  

2006.год. 
(до 

31.10.2006) 
 

 
УКУПНО

 
 

1 2 3 4 5 6 7 (4+5+6)
 

2.300.000,00 
 

575.000,00 1.725.000,00 0,00 0,00
 

26.439,35 26.439,35
 В р е д н о с т и   су   и с к а з а н е   у   €                                                                                                            
 
 
 

2004 2005 2006 2007 

Припремне активности 

Почетак имплеметације  
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4. Циљеви и индикатори дефинисани Оперативним програмом за програм BNT 
 

ЦИЉ ИНДИКАТОРИ 
Креирање стратешког документа 
«Основна упутства технолошког развоја 
АП Војводине». 

- креиран, одобрен и публикован Документ 
«Основна упутства технолошког развоја 
АП Војводине» 

Оснивање и функционисање покрајинског 
информационог система за нове 
технологије 

-оснивање покрајинског информационог 
система  

Оснивање и функционисање Центра за 
координацију трансфера и развоја нових 
технологија.  

- оснивање и функционисање Центра  
 

Обезбеђивање техничких просторија за 
трансфер и развој нових технологија.  

- број и врста лабораторија за трансфер и 
развој нових технологија 

Изградња информационе мреже о новим 
технологијама са циљем обезбеђивања 
најновијих глобалних и локалних 
информација предузећима 

-креирање мреже  
 
 

Организовање и спровођење 
специјализованих тренинга за коришћење 
нових технологија. 

 -број организованих тренинга 
 
 

Висококвалификовани појединци за 
трансфер и развој нових технологија. 
 

- број људи обучених за нове технологије, 
укупно и по одређеној категорији 

Дефинисани пилот пројекти за увођење 
нових технологија у мала и средња 
предузећа». 

- број пилот пројеката за трансфер нових 
технологија у мала и средња предузећа, 
остале компаније и јавне институције 

Реализација пилот пројеката за увођење 
нових технологија у мала и средња 
предузећа  

- број реализованих пилот пројеката за 
увођење нових технологија у мала и средња 
предузећа  

 
 
 

5. Aктивности реализоване у оквиру програма BNT од почетка имплементације до 
31.10.2006. године 

 
- Израда стратешког документа “Основни правци технолошког развоја АП Војводине. 
 Услед непостојања документа о правцима технолошког развоја сектора малих и средњих 

предузећа (МСП) како на републичком, тако и на покрајинском нивоу, први корак у погледу 
реализације дефинисаних циљева био је израда стратешког документа “Основни правци 
технолошког развоја АП Војводине», који представља основу за све будуће активности наведене 
у плану програма БНТ.  

У циљу  израде овог Документа потписано је 6 уговора са 12 поглавља груписаних у 6 области. 
Са Технолошким факултетом потписани су уговори за област нове технологије у медицини и 
фармацији и за област биотехнологије и производње хране, са Факултетом техничких наука  за 
област енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије и за област рачунарство, 
комуникације и аутоматизовани системи, са Природно математичким факултетом за област 
нуклеарне технологије и нови материјали и за област екологија и хемијско инжењерство.   

Документ је у моменту евалуације програма био у завршној фази, и очекује се његова ревизија 
од стране италијанских партнера са којима се остварује сарадња у оквиру протокола о сарадњи 
између АП Војводине и регије Friuli Venezia Giulia.    
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2. ФОНД ЗА ОСНИВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ИНКУБАТОРА 
BBI 

 
1. Циљеви програма BBI:  

 
- подршка развојном процесу МСП-а изградњом и одржавањем пословних инкубатора у 

Новом Саду, Суботици и Зрењанину 
- развијање предузетничког духа конкурентнијим пословним идејама 
- упознавање нових предузетника са основним знањима путем тренинга и консултација. 

 

 
 

2. Имплементација програма BBI 
 

Програм је покренут 2005. године.  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

3. Буџет програма BBI  
Табеларни приказ одобрених и реализованих средстава 

Програм: «ФОНД ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНИХ ИНКУБАТОРА» - ББИ 
 

РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 
АПВ    

 
УКУПАН  БУЏЕТ  

 за период 
 2004.-2007.  
СХОДНО 

СКУПШТИНСКОЈ 
ОДЛУЦИ 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА  

ИЗ  
БУЏЕТА АПВ  

(25%) 
 
 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА 

 ИЗ 
 ДОНАЦИЈА 

(75%) 
 
 

 
У  

2004.год.
 
 

  
У  

2005.год.
 
 

  
У  

2006.год. 
(до 

31.10.2006) 
 

 
УКУПНО

 
 

1 2 3 4 5 6 7 (4+5+6)
 

1.310.195,00 
 

327.548,75   982.646,25 0,00 25.686,17
 

33.079,10 58.765,27
 В р е д н о с т и   су   и с к а з а н е   у   €                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 2005 2006 2007 

Почетак имплеметације 
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4. Циљеви и индикатори дефинисани Оперативним програмом за програм BBI 
 

ЦИЉ ИНДИКАТОРИ 
Подршка процесу развоја малих и средњих 
предузећа  изградњом и одржавањем 
пословних инкубатора у Новом Саду, 
Суботици и Зрењанину  

- број основаних инкубатора 
-број основаних предузећа по 
инкубатору и по врсти активности, 

 
Развој предузетничког духа кроз развој бизнис 
идеја у Војводини. 

-броја учесника на конкурсу за бизнис 
идеје по квалитету, врсти и области? 

Увод нових предузетника у основна знања о 
бизнису кроз тренинге и консултације. 

- број одржаних тренинга и 
консултација. 

 
 
 

 
 

5. Активности реализоване у оквиру програма BBI од почетка имплементације до 
31.11.2006. године   

 
- Урађена је Студија изводљивости за оснивање пословних инкубатора у Новом Саду.  
- Урађена је Студија изводљивости за оснивање пословних инкубатора у Зрењанину. 
- Урађен је Генерални план развоја пословне и иновационе инфраструктуре у АП 

Војводини. 
- Постављана је интернет страна Фонда за оснивање пословних инкубатора. 
- Објављен је конкурс за пословне идеје. 
- Основан је пословни инкубатор у Зрењанину (сектор развоја софтвера и информатичке 

делатности). Након конкурса изабрано је 5 станара инкубатора. Званично отварање 
инкубатора заказано је за 16. новембар 2006. године. 

- Основан је пословни инкубатор у Суботици (производња и услужни сектор) као правно 
лице.   

- У оквиру Програма BBI, Извршно веће АП Војводине је остварило сарадњу са 
Републичком агенцијом за развој малих и средњих предузећа преко ENTRASE програма, 
националног програма за развој малих и средњих предузећа и предузетништва, који се 
реализује уз подршку међународног партнера за имплементацију SINTEF (Норвешка 
фондација за научно и индустријско истраживање). 
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2. ШЕМА ПОСЛОВНЕ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ  BSC 
 

1. Циљеви програма BSC 
 

- унапређење стандардизације и сертификације, 
- тренинзи за особље пословне структуре Војводине у циљу да се оспособе за подршку интерном 
процесу сертификације, 
- ISO сертификација малих и средњих предузећа у Војводини са извозним потенцијалом. 

 
 

2. Имплементација програма BSC 
 

Програм је покренут 2005. године.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
3. Буџет програма BSC  

Табеларни приказ одобрених и реализованих средстава 

Програм: «ШЕМА ПОСЛОВНЕ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ» - БСЦ 
 

РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 
АПВ    

 
УКУПАН  
БУЏЕТ  

 за период 
 2004.-2007.  
СХОДНО 

СКУПШТИНС
КОЈ ОДЛУЦИ 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА  

ИЗ  
БУЏЕТА АПВ  

(25%) 
 
 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА 

 ИЗ 
 ДОНАЦИЈА 

(75%) 
 
 

 
У  

2004.год. 
 
 

  
У  

2005.год. 
 
 

  
У  2006.год. 

(до 
31.10.2006) 

 

 
УКУПНО

 
 

1 2 3 4 5 6 7 (4+5+6) 
 

2.000.000,00 
 

500.000,00 
 

1.500.000,00 
 

0,00 
 

2.197,65 
 

23.511,56 
 

25.709,21 
 В р е д н о с т и   су   и с к а з а н е   у   €                                                                                                           

 
4. Циљеви и индикатори  дефинисани Оперативним програмом за програм BSC  
 

ЦИЉ ИНДИКАТОРИ 
Оснивање Регионалног центра за 
стандардизацију, сертификацију и чистије 
производње са циљем промоције 
међународних стандарда у привреди и 
едукацији сертификатора 

-оцена рада ће се вршити према 
периодичним извештајима запослених у 
Центру 
 

Изградња/подизање капацитета за 
сертификацију. 

-резултати пословања сертификованих 
предузећа 

Сертификација малих и средњих предузећа -број сертификованих малих и средњих 
предузећа  

 
 

2004 2005 2006 2007 

Почетак имплеметације 
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5.  Активности реализоване у оквиру програма BSC од почетка имплементације до 
31.10.2006. године 

 
Имплементација програма BSC, почела је едукацијом запослених у Извршном већу, путем 
дводневног семинара који су се упознали са захтевима стандарда ISO 9001 и ISO 14001. Семинар 
је одслушало 23 учесника из 10 секретаријата.  

Крајем 2005. године, објављен је јавни позив за одабир сертификоване организације, која ће 
вршити обуку представника малих и средњих предузећа са подручја Војводине, за примену 
стандарда ISO 9001 и ISO 14001. У априлу месецу 2006. године склопљен је уговор са 
Истраживачким и технолошким центром (ИТЦ) из Новог Сада. Овај Центар је одржао 11 
семинара на којима је обучено 80  представника, 40 малих и средњих предузећа - МСП, корисника 
бенефиција програма БСЦ, која запошљавају око 3.000 радника. 

Са Регионалним привредним коморама из Суботице, Сомбора, Сремске Митровице, Новог Сада и 
Кикинде потписан је Протокол о сарадњи, на основу кога су одржане едукације за сертификацију 
према захтевима стандарда ISO 9001. До сада су сертификована три предузећа. 

Посредством Америчке фондације за развој - ADF покренути су разговори са USAID/CRDA – Е. 
Очекује се потписивање уговора између донатора и консултантске куће. Помоћ у износу од 
150.000 долара у периоду октобар 2006.године – мај 2007. године биће намењена за 
суфинансирање консултантских услуга које су неопходне МСП (40 предузећа која су обухваћена 
бенефицијама програма) за припрему документације у складу са захтевима стандарда ISO 9001 и 
ISO 14001.   

Припремне активности програма биле су везане за формирање Регионалног  центра  за 
стандардизацију и серификацију. Нови Закон о стандардизацији (Сл. лист СЦГ 44/2005), 
укључивао је могућност оснивања Центра у Новом Саду. Након распада Државне заједнице 
Србија и Црна Гора, надлежности државне заједнице су пренете на Републику Србију а сам статус 
Института за стандардизацију је доста нејасан. Очекује се да ће у 2007. години бити јаснија 
тумачења о месту и улози Регионалног центра у оквиру укупне инфраструктуре Института за 
стандардизацију у Републици Србији. 
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4. ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИЗВОЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 
APF 

 
1.  Циљеви програма APF 

 
- омогућити извоз у земље ЕУ увођењем HACCP менаџмента контроле система у индустрији 
прераде хране (смрзнути производи, конзервирана храна, сушена храна, укључујући и органску 
производњу) 
- омогућити извоз у земље ЕУ сертификовањем органских линија производње (смрзнути производи, 
конзервирана храна, сушена храна)  
- ојачати извозну конкурентност диверзификацијом пољопривредних производа  (увођење нових 
производа маргарина, мајонеза) 
- подржати (потенцијалне) извознике пољопривредних производа омогућујући им учествовање на 
страним сајмовима широм Европе.   
- омогућити извоз пољопривредним предузећима обезбеђујући квалификацију радника и курсеве 
језика.  
 

 
2.  Имплементација програма APF 
 

Програм је покренут 2005. године.  
 
 
 

 
 
 
 

 
3.  Буџет програма APF  
 
Табеларни приказ одобрених и реализованих средстава 

Програм: ФОНД ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА ПОЊОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА» - АПФ 
 

РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 
АПВ    

 
УКУПАН  БУЏЕТ  

 за период 
 2004.-2007.  
СХОДНО 

СКУПШТИНСКОЈ 
ОДЛУЦИ 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА  

ИЗ  
БУЏЕТА АПВ  

(25%) 
 
 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА 

 ИЗ 
 ДОНАЦИЈА 

(75%) 
 
 

 
У  

2004.год.
 
 

  
У  

2005.год.
 
 

  
У  

2006.год. 
(до 

31.10.2006) 
 

 
УКУПНО

 
 

1 2 3 4 5 6 7 (4+5+6)
 

576.125,00 
 

144.031,25 432.093,75 0,00 29.082,18
 

66.514,10 95.514,10
 В р е д н о с т и   су   и с к а з а н е   у   €                                                                                                            

 

2004 2005 2006 2007 

Почетак имплеметације 
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4. Циљеви и индикатори  дефинисани Опративним програмом за програм  APF  
 

ЦИЉ ИНДИКАТОРИ 
Омогућити извоз у земље Европске уније 
спровођењем HACCP система контроле 
менаџмента у прехрамбеној индустрији  
 

- број сертификованих малих и средњих 
предузећа   
- број компанија са уведеним HACCP 
системом, 
- број производа са уведеним HACCP 
системом 

Омогућити извоз у земље Европске уније 
сертификацијом органских производних 
линија и производа 

- број сертификованих органских 
производа, 
- број сертификованих органских линија 
производа 

Јачање извозне конкурентности 
диверсификацијом пољопривредних 
производа 

- број нових производа/линија производа 
произашлих из консалтинга о 
диверзификацији 

Подршка (потенцијалним) извозницима 
пољопривредних производа обезбеђујући 
им учешће на сајмовима широм Европе 
(финансијска подршка од БПФ програма) 

- повећање извоза у оквиру циљних група 
- број сајмовима на којима су потенцијални 
извозници учествовали. 

Омогућити извоз пољопривредним 
компанијама доквалификацијама и 
курсевима страних језика 
 

- број обученог особља током увођења 
HACCP система, 
- број обученог особља током 
сертификације органских производа 

 

 
5. Aктивности реализоване у оквиру програма APF од почетка имплементације до 
31.10.2006. године 

 
Програм APF је од почетка имплементације расписао 3 конкурса за доделу подстицајних средстава 
за суфинансирање пројекта увођења и сертификације HACCP система безбедности хране, како би 
подржао признате стандарде и системе, који су услов међународне трговине пољопривредним 
производима.  

До сада је средства добило 35 предузећа, која ће до краја године добити наведене 
сертификате, а што ће им омогућити пласирање пољопривредних производа на инострана 
тржишта. 

 У току је трећи конкурс за доделу подстицајних средства за суфинансирање пројекта увођења и 
сертификације HACCP система безбедности хране. 

Програм APF врши иницијацију тј. суфинансирање пројеката имплементације међународно 
признатих стандарда и система, који су од 01. јануара 2006. године постали услов међународне 
трговине пољопривредним производима. 

Систем контроле квалитета хране HACCP који је услов за извоз у Европску унију, мораће од 2009. 
године да имају сви произвођачи у Србији, што је у складу са Стратегијом о безбедности хране. Ова 
чињеница оправдава постојање програма APF.  

Да би пратили све захтеве који долазе из Европске уније, и креирали могућности адекватног 
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одговора на те захтеве, у тренутку евалуације програма сугерисана је могућност суфинансирања 
увођења ISO стандарада и новог стандарда «EurepGAP» (Продајни ланац европских производа) који 
подразумева одређене процедуре и стандарде којима се дефинишу мере које произвођачи треба да 
прихвате ради међусобне сертификације.   

Програм APF омогућава учешће на сајмовима сертификованим потенцијалним извозницима 
пољопривредних производа њиховог, и на тај начин се остварује повезаност са програмом BPF 
(Фонд за подршку промоцији извоза). Ова повезаност програма је показатељ колико је Програм 
привредног развоја АП Војводине интегрисан програм.   
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5. КОМАСАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
ASC 

 
1. Циљеви програма ASC 
 
-  комасација пољопривредног земљишта, креирајући земљишне поседе који ће се ефикасније 

искоришћавати.  
- груписање пољопривредног поседа у мањи број парцела правилнијег облика, 
- успостављање нове организације атара, пројектовње и изградња нове путне и каналске 

мреже неопходне за наводњавање и одводњавање, 
- добијање података о простору у дигиталном облику који су неопходни за разна 

пројектовања у простору, 
- израда новог пројекта намене површина 
- успешно решавање свих имовинско-правних односа и израда катастра непокретности 
- стварање ажурне подлоге за урбанистичка пројектовања у атару и насељу, 
- израда комплетног катастра непокретности. 
 

 
2. Имплементација програма ASC  
 

Програм је покренут 2005. године.  
 
 
 

 
 
 

 
 

    3.  Буџет програма ASC  
 

Табеларни приказ одобрених и реализованих средстава 

Програм: «КОМАСАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА» - АСЦ 
 

РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 
АПВ    

 
УКУПАН  
БУЏЕТ  

 за период 
 2004.-2007.  
СХОДНО 

СКУПШТИНС
КОЈ ОДЛУЦИ 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА  

ИЗ  
БУЏЕТА АПВ  

(25%) 
 
 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА 

 ИЗ 
 ДОНАЦИЈА 

(75%) 
 
 

 
У  

2004.год. 
 
 

  
У  

2005.год. 
 
 

  
У  2006.год. 

(до 
31.10.2006) 

 

 
УКУПНО

 
 

1 2 3 4 5 6 7 (4+5+6) 
 

1.500.000,00 
 

375.000,00 1.125.000,00 0,00 103.551,54
 

1.091,57 104.643,11
 В р е д н о с т и   су   и с к а з а н е   у   €                                                                                                           

 
 

2004 2005 2006 2007

Почетак имплеметације 
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4. Циљеви и индикатори резултати дефинисани Оперативним програмом за програм 
ASC 

 
ЦИЉ ИНДИКАТОРИ 

Хектари консолидованог пољопривредног 
земљишта 

- хектари консолидованог 
пољопривредног земљишта 

Пораст прихода/профита на имањима на 
којима је извршена комасација 

- приход/профит на имањима на којима је 
извршена комасација 

Пораст запослења на имањима на којима је 
извршена комасација 

- број запослених на имањима на којима је 
извршена комасација 

  
 

5.  Активности реализоване у оквиру програма ASC од почетка имплементације до 
31.10.2006. године  

 
Реализација програма ASC се планира у 4 фазе:  

 
I  Фаза - Припремне активности 
II  Фаза -  Геодетско - технички радови 
III Фаза  -  Завршни радови  
IV Фаза  -  Инвестициони радови  

 
I Припремне активности 
У овој фази реализоване су следеће активности: 
- 26.10.2005. године расписан је конкурс за избор општине у којој ће се вршити комасација. 
Пријављене су 3 а одабране 2 катастарске општине (Селенча и Опово).  
- 12. децембра 2005. године потписани су Уговори о реализацији поступака комасације са 
општинама Бач и Опово. 
 
- 19. децембра 2005. године, са Републичким геодетским заводом је уговорена израда «Анализе 
потребе уређења пољопривредног земљишта комасацијом на територији АП Војводине» чија је 
израда у току. Сврха ове анализе је утврђивање фактора који су од значаја приликом 
опредељивања за реализацију поступака комасације (уситњеност парцела, потреба изгарадње 
инфраструктурних објеката, потреба уређења путне и каналске мреже и слично). 
 
- У општинама Селенча и Опово су урађени Идејни пројекти каналске мреже и извршена је измена 
и допуна постојећих Програма комасације. 
- У првих шест месеци 2006. године општине Опово и Селенча су донеле Одлуку о спровођењу 
поступка комасације и Одлуку о формирању Комисије за спровођење поступка комасације.  
- У обе општине су формиране комисије за спровођење јавне набавке и  у току је припрема 
документације за објављивање јавне набавке за извођача геодетско техничких радова. 
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6. ФОНД ЗА ПОДРШКУ ПРОМОЦИЈИ ИЗВОЗА BPF 
BPF 

 
1. Циљеви програма BPF 

 
- подржати потенцијалне извознике обезбеђивањем учешћа на страним сајмовима широм Европе 
- подржати (потенцијалне) извознике асистенцијом у припреми материјала за презентацију 
- подржати грану туризма у Војводини организовањем учешћа на сајмовима за Секретаријат за 
привреду и њихове госте  

- подржати (потенцијалне) извознике обезбеђивањем актуелних тржишних информација. 
 

 
2. Имплементација програма BPF 
  

Програм је покренут 2006. године.   
 
 
 

 
 
 

 
 

3. Буџет програма BPF  
 

Табеларни приказ одобрених и реализованих средстава 

Програм: «ФОНД ЗА ПОДРШКУ ПРОМОЦИЈИ ИЗВОЗА» - БПФ 
 

РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ИЗ 
БУЏЕТА АПВ    

 
УКУПАН  БУЏЕТ  

 за период 
 2004.-2007.  
СХОДНО 

СКУПШТИНСКОЈ 
ОДЛУЦИ 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА 

ИЗ  
БУЏЕТА 
АПВ  

(25%) 
 
 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА 

 ИЗ 
 ДОНАЦИЈА 

(75%) 
 
 

 
У  

2004.год.
 
 

  
У  

2005.год.
 
 

  
У  

2006.год. 
(до 

31.10.2006) 
 

 
УКУПНО

 
 

1 2 3 4 5 6 7 (4+5+6)
 

1.937.125,00 484.281,25 1.452.843,75 0,00 0,00
 

69.590,46 69.590,46
 В р е д н о с т и   су   и с к а з а н е   у   €                                                                                                

 
 
 
 
 

2004 2005 2006 2007 

Припремне активности 
Почетак имплеметације 



 250 

4.  Циљеви и индикатори дефинисани Оперативним програмом за програм BPF  
  

ЦИЉ ИНДИКАТОР 
Подршка (потенцијалним) извозницима, 
обезбеђујући им актуелне тржишне 
информације за сва тржишта од значаја за 
наше извознике 

-број обсервера у области истраживања 
тржишта 
 

Субвенционисање учешћа регионалних 
компанија на међународним сајмовима. 
 

- број реализованих субвенција учешћа 
на сајмовима по врсти. 
- проценат реализованих субвенција у 
односу на очекиване 

Компаније са усавршеним материјалом за 
презентације 

- број компанија које су подржане у 
припреми материјала за презентацију. 

Потписивање уговора о извозу од стране 
учесника на сајмовима 
 
 

- број уговора проистеклих са учешћа на 
сајмовима, 

- обим повећања извоза, проистекао из 
нових уговора BPF -ом подржаних 
компанија.  

 
5.  Активности реализоване у оквиру програма BPF од почетка имплементације до 
      31.10.2006. године  
  
Активности у оквиру програма BPF су почеле објављивањем конкурса за субвенционисање 
појединачних наступа војвођанских фирми на сајмовима у Европи у 2006. години. У износу до 
50% субвенционисани су трошкови учешћа компанија на сајмовима у Европи и трошкови 
припреме и штампања презентационог материјала. На конкурс је поднето 57 захтева од којих су 
право на субвенцију остварила 33 корисника за излагање на сајмовима у Будимпешти, Москви, 
Паризу, Берлину, Хановеру, Франкфурту, Келну, Сарајеву, Љубљани и др. Из средстава Фонда је 
суфинансиран наступ војвођанске туристичке привреде на Сајму туризма у Будимпешти.    

Представници Фонда су посетили Међународну туристичку берзу у Берлину са циљем припреме 
за наступ туристичке привреде Војводине на овом сајму следеће године. 

Фонд је организовао и финансирао значајан део трошкова заједничког наступа 13 војвођанских 
компанија на 39. Међународном сајму привреде у Цељу (06.-13.10.2006.). Корисници субвенција 
била су мала и средња предузећа, (потенцијални) извозници. Фонд је у потпуности покрио 
трошкове закупа опремљеног заједничког штанда, путне трошкове за учеснике, трошкове превоза 
сајамских експоната и трошкове штампања заједничког презентационог материјала. Одлука да се 
организује сајам у Цељу је условљена Закључком Извршног већа АПВ донетим на 17. седници, 
одржаној 09. фебруара 2005. године, којим се Покрајински секретаријат за привреду задужује да 
«интензивира активности на повезивању привреде АП Војводине са регијама суседних земаља, 
као и са регијама са којима је Извршно веће потписало Протокол о сарадњи».  

У октобру месецу 2006. године расписан је други конкурс за доделу подстицајних средстава за 
субвенционисање 50% трошкова учешћа малих и средњих предузећа и предузетника, који се баве 
производном и туристичком делатношћу на сајмовима у Европи. На конкурс је поднето 18 захтева 
од којих је право на субвенцију остварило 16 корисника.   
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7. Е – VOJVODINA 
 

1. Циљеви програма E- Vojvodina 
 
- дефинисати политику и процес стандардизације за увођење информационих и комуникационих 
технологија у покрајинске и општинске институције у АП Војводини 
- постављање стандарда за комуникациону инфрастуктуру, софтверску архитектуру и 
документацију  у Скупштини и Извршном већу АП Војводине 
- израдити локалну компјутерску и комуникациону мрежу (LAN) за зграде Скупштине и Извршног 
већа Војводине 
- изградити интернет портал који ће обезбедити све неопходне енформације и електронске услуге 
везане за јавност, административни и пословни сектор у Војводини, 
- финализација информационо-контролне мреже гео-просторног система Војводине и развој 
апликација и сервиса 
- даљи развој информационо-управљачке мреже геопросторних система Војводине и развој 
апликација и сервиса. 

 

 
2. Имплементација програма E- Vojvodina 

 
Програм је покренут 2005. године.  

 
 
 

 
 
 

 
 

3. Буџет програма E- Vojvodina  
 

Табеларни приказ одобрених и реализованих средстава 

Програм: «Е – ВОЈВОДИНА» 
 

РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 
АПВ    

 
УКУПАН  БУЏЕТ 

 за период 
 2004.-2007.  
СХОДНО 

СКУПШТИНСКОЈ 
ОДЛУЦИ 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА  

ИЗ  
БУЏЕТА АПВ 

(25%) 
 
 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА 

 ИЗ 
 ДОНАЦИЈА 

(75%) 
 
 

 
У  

2004.год.
 
 

  
У  

2005.год.
 
 

  
У  

2006.год. 
(до 

31.10.2006) 
 

 
УКУПНО

 
 

1 2 3 4 5 6 7 (4+5+6)

3.000.000,00 750.000,00 2.250.000,00 0,00
 

22.864,18 
 

286.597,99 309.462,17
 В р е д н о с т и   су   и с к а з а н е   у   €                                                                                                            

 
 

 
 
 

2004 2005 2006 2007 

Почетак имплеметације 
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4. Циљеви и индикатори  дефинисани Оперативним програмом за програм BPF 
 

ЦИЉ ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА 
Дефинисање политике и процеса 
стандардизације за коришћење ICT у 
покрајинским и општинским институцијама 
у АП Војводини 

- документ «Политика и стандарди 
коришћења ICT у покрајинским и 
општинским институцијама у АП 
Војводини», написан, одобрен и публикован 
од Извршног већа АП Војводине 

Постављање стандарда за комуникациону 
инфраструктуру, софтверску архитектуру и 
архивски менаџмент у Скупштини и 
Извршном већу Војводине 

- дефинисани стандарди за комуникациону 
инфраструктуру, софтверску архитектуру и 
архивски менаџмент 

Постављање локалне комуникационе и 
рачунарске мреже (ЛАН) за зграде 
Парламента и Извршног већа, повезујући их 
на интернет и остале јавне и управне мреже 

- постављена мрежа у зградама Извршног 
већа и Скупштине 
 

Изградња система за интерну електронску 
комуникацију за Извршно веће и 
Скупштину Војводине 

- уведен систем интерне електронске 
комуникације за Извршно веће и Супштину 
Војводине (процедуре и software) 

 
Изградња Интернет портала који ће 
обезбеђивати информације и електронске 
услуге везане за јавност, администрацију и 
бизнис сектор у Војводини 

- број и врста корисника Е-Vojvodina 
услуга, 
- број људи обучених у управљању 
садржајем портала Е-Vojvodina, 
- број пилот пројеката намењених трансферу 
нових технологија МСПу, другим 
компанијама и јавним установама. 

Финализација информационо-контролне 
мреже гео-просторног система Војводине и 
развој апликација и сервиса 

- изграђена ГПС инфраструктура за локално 
базиране сервисе, која покрива целокупну 
територију Војводине 
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5. Реализоване активности програма E-Vojvodina од почетка имплементације до 
31.10.2006. године. 

 
Програм Е – Vojvodina је пројектно организован и у посматраном периоду дефинисано је пет 

пројеката, од којих неки имају и подпројекте. Све пројектне активности усмерене су на 
реализацују првобитно постављених циљева. Урађени су следећи пројекти: 

 
Пројекат 1: Политика и стандарди за коришћење информационо-комуникационих технологија у 
покрајинским и општинским институцијама АП Војводине. 
Пројекат 2: Рачунарско-комуникациона инфраструктура Е-Војводине. 
Пројекат 3: Спецификација информационих захтева интранет система Скупштине и Извршног већа 
АПВ  
Пројекат 4: Софтверска архитектура за Е-Војводину, 
Пројекат 5: Спецификација информационих захтева јавних сервиса система E-Vojvodina. 
 
Конкретни резултати ових пројеката су: 
- Написан и одобрен Документ «Политика и стандарди коришћења ICT у покрајинским и 
општинским институцијама у АП Војводини», који ће ускоро бити публикован од Извршног 
већа АП Војводине: 
- Урађена је пројектна документација за пројекте: Интранет систем за Скупштину и Извршно веће 
АПВ и Софтверска подршка за Е-Војводину 
- Урађена је пројектна документација за пројекат Спецификација информационих захтева јавних 
сервиса система E-Vojvodina. 
- У септембру 2006. године је започела реализација изградње локалне рачунарске       мреже 
објеката Скупштине и Извршног већа АПВ, која ће обезбедити јединствену инфраструктуру за 
пренос података у објектима Скупштине и Извршног већа АПВ.  
- У току је јавни позив за  израду и увођење апликација за праћење седница Извршног већа 
Аутономне Покрајине Војводине, као и за  
израду и увођење Портала система јавних сервиса Аутономне Покрајине Војводине и увођење 
библиотечког софтверског система БИСИС у библиотеку ИВ АПВ.   
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8. ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  
EEP 

 
1. Циљеви програма ЕЕП  
 
- Покретање и имплементација програма енергетске ефикасности у свим енергетским 

секторима у Војводини  
- Подршка функционисању и раду Покрајинског центра за енергетску ефикасност 
- Обука и образовање у области енергетске ефикасности  
 

 
2. Имплементација програма  
 

Програм је покренут 2006. године.  
 
 
 

 
 
 

 
 

3. Буџет програма ЕЕP  
 

Табеларни приказ одобрених и реализованих средстава 

Програм: «ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ» - ЕЕП 
 

РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 
АПВ    

 
УКУПАН  БУЏЕТ  

 за период 
 2004.-2007.  
СХОДНО 

СКУПШТИНСКОЈ 
ОДЛУЦИ 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА  

ИЗ  
БУЏЕТА АПВ  

(25%) 
 
 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА 

 ИЗ 
 ДОНАЦИЈА 

(75%) 
 
 

 
У  

2004.год.
 
 

  
У  

2005.год.
 
 

  
У  

2006.год. 
(до 

31.10.2006) 
 

 
УКУПНО

 
 

1 2 3 4 5 6 7 (4+5+6)
 

2.469.700,00 
 

617.425,00 1.852.275,00 0,00 0,00
 

42.004,11 42.004,11
 В р е д н о с т и   су   и с к а з а н е   у   €                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 2005 2006 2007 

Припремне активности
Почетак имплеметације 
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4. Циљеви и индикатори дефинисани оперативним програмом за програм ЕЕP 
 

ЦИЉ ИНДИКАТОРИ 
«Подршка и подстицај новим доказаним 
технологијама за рационалну потрошњу 
енергије у свим енергетским секторима у 
Војводини». 

-развијање индикатора рационалне потрошње 
енергије (Стандарди Међународне агенције за 
енергију).  
-обим уштеде коју компанија постиже 
захваљујући имплементацији мера за 
рационалну потрошњу енергије, 

«Повећање нивоа знања код незапослених или 
потенцијално незапослених како би им се 
олакшало поновно запослење».  

-број посебно квалификованог особља (обука 
за сараднике) 
  

 
5.  Активности реализоване у оквиру програма ЕЕP од почетка имплементације до 
31.10.2006. године 

 
На основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи на реализацији приоритетних програма 

привредног развоја АП Војводине за период од 2004-2007. године за Програм енергетске 
ефикасности, потписан је 06.04.2006.године уговор са Факултетом техничких наука – 
Покрајинским центром за енергетску ефикасност, који је урадио следеће послове и задатке: 
- 26.-28. априла 2006.године организована је конференција на тему «Даљинско грејање и 
хлађење»,  
-у 36 индустријских котлова извршена су мерења енергетских параметара, 
-израђен је и штампан материјал "Билансирање енергетских токова" за спровођење  програма 
обуке лица задужених за област енергетике у општинама и регионалним привредним коморама 
Војводине ( 1000 ком.), 
-организовано је седам семинара у регионалним привредним коморама Војводине са циљем 
усавршавања стручних кадрова у области енергетике, на којима је учествовало 120 лица. 
За потребе Центра је извршена набавка опреме за мерење енергетских параметара. 

 
Са ПД "Електровојводина" д.о.о је 20.10.2006. потписан Уговор о додели средстава за 

суфинансирање проширења експерименталног полигона даљинског очитавања и управљања 
потрошњом електричне енергије. Један пробни полигон ће бити у ЕД Рума а други у ЕД Нови Сад 
и за те потребе је набављено: 

- 600 нових трофазних електронских бројила за домаћинства,  
- 85 савремених мерних група и  
- 4 концентратора за сумирање добијених параметара. 

Уградњом ових нових уређаја смањује се губитак и остварује корист од 22.000 € на годишњем 
нивоу.  

 
14.10.2006. године објављен је Конурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за 

суфинансирање набавке и монтаже или реконструкцију енергетске опреме за коришћење отпадне 
биомасе из пољопривреде у енергетске сврхе АП Војводине на који се пријавило 8 кандидата. У 
току је оцењивање приспеле документације. 
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9. ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ ВОДОСНАБДЕВАЊА  
WSP 

   
1. Циљеви  програма WSP: 

 
- омогућавање адекватног водоснабдевања за све кориснике Хц ДТД у региону Бачке 

(локално становништво, наводњавање, индустрија, рибњаци, пловни пут, туризам), 
- допринос побољшању еколошких услова ДТД канала и околних насеља (еколошки 

рационално преузимање и испуштање отпадних вода), 
- индиректни подстицај развоја пољопривреде и прехрамбено прерађивачке индустрије; 
- проширење путева водног саобраћаја и подстицај развоју локалне привреде динамичка 

изградња у сагласности са потребом за водом, 
- заштита вода  
- несметано функционисање постојећих водозахвата преко црпних станица.  
 

 
2. Имплементација програма  

 
Програм је покренут 2005. године.  

 
 
 

 
 
 

 
 

3. Буџет програма WSP   
 

Табеларни приказ одобрених и реализованих средстава 

Програм: «ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ  ВОДОСНАБДЕВАЊА» - WSP 
 

РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 
АПВ    

 
УКУПАН  БУЏЕТ  

 за период 
 2004.-2007.  
СХОДНО 

СКУПШТИНСКОЈ 
ОДЛУЦИ 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА  

ИЗ  
БУЏЕТА АПВ  

(25%) 
 
 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА 

 ИЗ 
 ДОНАЦИЈА 

(75%) 
 
 

 
У  

2004.год.
 
 

  
У  

2005.год. 
 
 

  
У  

2006.год. 
(до 

31.10.2006) 
 

 
УКУПНО

 
 

1 2 3 4 5 6 7 (4+5+6)
 

1.200.000,00 
 

300.000,00 900.000,00 0,00 125.259,75
 

134.944,63 260.204,38
 В р е д н о с т и   су   и с к а з а н е   у   €                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

2004 2005 2006 2007 

Почетак имплеметације 
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4. Циљеви и индикатори дефинисани Оперативним програмом за програм  WSP 
 

ЦИЉ ИНДИКАТОРИ 
«Обезбедити поуздано снабдевање водом 
за све кориснике  
хидросистема у Бачкој» 

«Повећање количине воде у систему 
водоснабдевања Бачке». 
 

“Допринос побољшању еколошких услова 
у хидросистему и окружењу” 

«Повећање количине воде у систему 
водоснабдевања Бачке». 
 

«Повећање црпних могућности у 
сагласности са потребама за водом» 

«Повећање количине воде у систему 
водоснабдевања Бачке».  

 
5.  Активности реализоване у оквиру WSP програма од почетка имплементације до 
31.10.2006. године 

 
Према плану реализације програма WSP урађено је: 
 
 У 2005. години:  

- урађен је генерални ремонт електро и машинске опреме агрегата црпне станице «Богојево» 
- пуштен је у рад један агрегат црпне станице «Богојево»  

Ефекат: нова количина воде од 5 м³/ѕ 
 

У 2006. години: 
 - урађен је генерални ремонт електро и машинске опреме једног агрегата на црпној станици Бездан 
II.  
 - израђен је генерални пројекат нове црпне станице Бездан I 
-израда Предходне студије оправданости за израду Главног пројекта нове црпне станице Бездан I, 
као и радови на главном пројекту наведене црпне станице Бездан I , су у току и  завршетак се 
очекује до краја године. 
- радови на главном пројекту нове црпне станице Бездан I чији се завршетак очекује до краја 
године. 

Ефекат: нова количина воде од 4 м³/ѕ  
 

Да би систем могао да функционише у садашњим условима потреба за снабдевањем водом 
износи најмање 37 м³/ѕ на водозахватима Бездан и Богојево. Пре почетка реализације програма WSP 
исти водозахвати су могли да произведу свега 9 м³/ѕ.   Реализацијом пројекта водоснабдевања на 
водозахватима код Бездана и Богојева повећан је капацитет за 9 м³/ѕ , што значи да исти 
водозахвати могу сада да произведу 18 м³/ѕ. Реализација овог пројекта, поред повећања постојећих 
капацитета водозахватних објеката, обезбеђује сигурност функционисања постојећих црпних 
станица. Њиме се нуди свеобухватно решење водозахватних објеката код Бездана у коначној фази, 
на нивоу идејног пројекта, у које ће се уклапати фазна изградња водозахвата на овој локацији.  
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10. ФОНД ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ 
 «VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION FUND»  VIP  

 
1. Циљеви програма:  
 

Циљ VIP програма: 
- стимулације FDI на територији АП Војводине креирањем нових и конкурентних радних места 
што помаже смањењу незапослености у покрајини и резултира већим примањима,  
- привлачења инвестиције из иностранства и регија изван војводине у повећање модерне 
производње, 
- пружање информација у вези индустријске гране, квалитета радне снаге и осталих предности 
инвестирања у Војводину. 

 
2. Имплементација програма  
 

Програм је покренут 2004. године.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

3. Буџет програма VIP   
 

Табеларни приказ одобрених и реализованих средстава 

Програм: «ВОЈВОЂАНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА» - ВИП 
 

РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 
АПВ    

 
УКУПАН  БУЏЕТ  

 за период 
 2004.-2007.  
СХОДНО 

СКУПШТИНСКОЈ 
ОДЛУЦИ 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА  

ИЗ  
БУЏЕТА АПВ  

(25%) 
 
 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА 

 ИЗ 
 ДОНАЦИЈА 

(75%) 
 
 

 
У  

2004.год.
 
 

  
У  

2005.год. 
 
 

  
У  

2006.год. 
(до 

31.10.2006) 
 

 
УКУПНО

 
 

1 2 3 4 5 6 7 (4+5+6)
 

4.500.000,00 
 

1.125.000,00 3.375.000,00 47.139,20 499.035,00
 

429.287,01 975.461,21
 В р е д н о с т и   су   и с к а з а н е   у   €     
                                                                                                                                             

2004 2005 2006 2007 

Почетак имплеметације 
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4. Циљеви и индикатори дефинисани оперативним програмом за ВИП програм 
 

ЦИЉ ИНДИКАТОРИ 
Стимулација страних директних инвестиција на 
територији АП Војводине 

  

Привлачење страних инвестиција у Војводину 
 

- број привучених страних 
инвестиција?  

 
5. Активности реализоване у оквиру VIP програма од почетка имплементације до 

31.10.2006. године: 
 
Активности VIP реализују се могу сврстати у: 

- «one stоp shop» услуге 
- услуге медијација између инвеститора и власника некретнина 
- активности у функцији изградње имиџа како би се изградила слика региона као атрактивне 
локације за инвеститоре. 
 До сада је у оквиру појединих активности реализовано следеће: 

"Оne stop shop" активности  
- Број примљених захтева и пружених информација о "слици региона"  

97 
- Број анализираних потенцијалних инвестиционих локација 223 
- Број пружених услуга правног консалтинга која уређује област FDI 183 
- Број пружених услуга финансијског консалтинга 53 
- Број контаката (потенцијалних страних инвеститора) Прибл. 1500 
- Број контаката (локалних понуђача) Прибл. 200 
  

- Повезивање инвеститора и власника поседа  
- Број потписаних посредничких уговора 2 
- Број пројеката чија је реализација у току 11 
- Број посета потенцијалних инвеститора АП Војводини 30 
- Броја писама о намерама којима потенцијални инвеститори изражавају 
опредељење да улажу у АП Војводину 

3 

 
Фонд је у протеклом периоду на сајмовима, конференцијама, семинарима и другим стручним 
скуповима, који су одржани у Немачкој, Аустрији, Швајцарској, Француској, Италији, Чешкој, 
Бугарској, Румунији и Русији, Војводину представио као атрактивну инвестициону дестинацију.  

Поред наведеног, успостављена је и сарадња са многим страним институцијама. Уз помоћ 
UNCTADA, израђена је Стратегија за промоцију инвестиција VIP Фонда, која представља 
смерницу његовог даљег развоја, у циљу увећања страних инвестиција. Водич за подршку страних 
инвестиција је од великог значаја јер га све локалне самоуправе у Војводини користе свакодневно 
у свом раду са потенцијалним страним инвеститорима а представљао је први корак у раду са 
Мултилатерарном агенцијом за гарантовање инвестиција (MIGA), чланицом групе Светске банке.   
 Развијена је сарадња са локалним самоуправама у циљу презентације инвестиционих локација и 
едукације на тему привлачења страних улагања. Заједнички су припремљена два каталога 
инвестиционих локација на територији АП Војводине, који служе као инструмент за привлачење 
страних улагања. Том приликом обрађене су 121 локацијa у 44 општине на територији АП 
Војводине. На семинарима који су организовани од стране VIP Фонда учествовало је 240 
представника општина, а просечно је било присутно 30 општина по семинару, што представља 2/3 
општина са територије АП Војводине. 
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11.  «ПРОЈЕКАТ РАЗВОЈА НАУТИЧКОГ ТУРИЗМА»  
NTD 

 
1. Циљеви програма NTD 
 

- подршка развоју наутичког туризма дуж реке Дунав финансијском асистенцијом компанијама 
које граде инфраструктуру у овој области. 
 

 
2. Имплементација програма  
 

Програм је покренут 2006. године.  
 
 
 

 
 
 

 
 

3.  Буџет програма NDТ  
 

Табеларни приказ одобрених и реализованих средстава 

Програм: «ПРОЈЕКАТ РАЗВОЈА НАУТИЧКОГ ТУРИЗМА» - НТД 
 

РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 
АПВ    

 
УКУПАН  
БУЏЕТ  

 за период 
 2004.-2007.  
СХОДНО 

СКУПШТИНС
КОЈ ОДЛУЦИ 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА  

ИЗ  
БУЏЕТА АПВ  

(25%) 
 
 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА 

 ИЗ 
 ДОНАЦИЈА 

(75%) 
 
 

 
У  

2004.год. 
 
 

  
У  

2005.год. 
 
 

  
У  2006.год. 

(до 
31.10.2006) 

 

 
УКУПНО

 
 

1 2 3 4 5 6 7 (4+5+6) 
 

3.021.375,00 
 

755.343,75 2.266.031,25 0,00 0,00
 

70.665,58 70.665,58
 В р е д н о с т и   су   и с к а з а н е   у   €                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 2005 2006 2007 

Почетак имплеметације 
Припремне активности 
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4. Циљеви и индикатори  дефинисани Оперативним планом за програм NTD   
 

ЦИЉ ИНДИКАТОР 
Изградња инфраструктуре наутичког 
туризма 

- квадратура изграђене инфраструктуре по 
врсти, 

- обрт новоизграђених објеката. 
Повећање запослености - број запослених у процесу изградње 

инфраструктуре 
Допринос развоју привреде - број туриста који користе изграђену 

инфраструктуру. 
- број новооснованих компанија у вези са 

NTD мерама. 
порез плаћен од стране новоизграђених 
објеката  

 
5.  Активности реализоване у оквиру програма NTD од почетка имплементације до 

31.10.2006. године 
 

У новембру 2005. године конституисан је Програмски савет за реализацију активности Пројекта 
НТД.  

Имплементација овог пројекта је практично започела почетком 2006. године израдом «Студије 
мреже марина на Дунаву у АП Војводини», на основу потписаног уговора са ЈП «Завод за 
урбанизам Војводине» у Новом Саду. Израда ове Студије трасираће пут за израду свих наредних 
планова детаљне регулације чиме ће се повећати директне стране инвестиције. Након добијања 
свих потребних дозвола, створиће се услови за запошљавање, број заинтересованих инвеститора, 
долазак првих наутичара и сл.  

 
Студија је урађена у три фазе:  

I Дефинисање критеријума за локацију, уређење и опремање марина.  
Активности предвиђене у овој фази реализоване су до 30.04.2006. године, према планираној 
динамици. 
 
II Дефинисање мрежа локација марина.   
Све активности урађене до 31.07.2006. године су према планираној диманици и подразумевале су 
следеће:  
- анализа подручја Дунава на читавом току кроз АП Војводину са различитих аспеката, 
- утврђено је 56 потенцијалних макролокација за изградњу марина на Дунаву у АП Војводини у 
16 општина. 

III Израда предлога потребних мера и активности за реализацију предложене мреже марина, 
формирање тима за координацију активности, израда потребне документације.  

Активности су реализоване до 31.08.2006. године, према планираној динамици 

Фазе Студије верификоване су од стране стручне Комисије, коју је образовао Покрајински 
секретар за привреду. Студија је предата наручиоцу 29.09.2006. године.  

Извршно веће АП Војводине је 19. октобра 2006. године, на 127. седници донело Закључак у 
коме се досадашња имплементација Пројекта наутичког туризма оцењује као успешна, а Студија 
мреже марина на Дунаву у АП Војводини као добар полазни стручни основ за даљу 
имплементацију Пројекта.  
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12. ИНТЕГРИСАНА КВАЛИФИКАЦИОНА ШЕМА  
IQS 

 
1.  Циљеви  програма IQS: 
 
- подршка и стимулација процеса развоја регионалних тренинг објеката 
- повећање нивоа знања назапослених или ускоро незапослених да се истим олакша повратак у 
незапосленост 
- подршка у циљу трансфера знања за људе који имају у плану старт приватног бизниса 
- подршка постојећим компанијама које теже већој конкурентности квалификујући свој 
менаџмент 
 
 
2.  Имплементација програма  
 

 
Програм је покренут 2005. године.  

 
 
 

 
 
 

 
 

3. Буџет програма IQS  
 

Табеларни приказ одобрених и реализованих средстава 

Програм: «ИНТЕГРИСАНА КВАЛИФИКАЦИОНА ШЕМА» - IQS 
 

РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 
АПВ    

 
УКУПАН  БУЏЕТ  

 за период 
 2004.-2007.  
СХОДНО 

СКУПШТИНСКОЈ 
ОДЛУЦИ 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА  

ИЗ  
БУЏЕТА АПВ  

(25%) 
 
 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА 

 ИЗ 
 ДОНАЦИЈА 

(75%) 
 
 

 
У  

2004.год.
 
 

  
У  

2005.год.
 
 

  
У  

2006.год. 
(до 

31.10.2006) 
 

 
УКУПНО

 
 

1 2 3 4 5 6 7 (4+5+6)
 

3.879.125,00 
 

969.781,25 2.909.343,75 0,00 6.437,72
 

213.485,93 219.923,65
 В р е д н о с т и   су   и с к а з а н е   у   €                                                                                                            

 

2004 2005 2006 2007 

Почетак имплеметације
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4. Циљеви и индикатори дефинисани Оперативним програмом за програм IQS 
 

ЦИЉ ИНДИКАТОР 
Подршка и стимулација процеса развоја 
регионалних тренинг установа.  
- очекује се  професионализовање најмање 85 
јединица у наредних 48 месеци. 

- колики је број јединица за обуку 
укључених у IQS?  

 
 

Повећање нивоа знања незапослених или 
ускоро незапослених да се истим олакша 
повратак у запосленост. 
- очекује се обука најмање 1800 незапослених  
или ускоро запослених 

- број обучених по врсти квалификације 
 

Повећање запослености.  
Постићи запошљавање 50% обучених људи у 
току трајања програма 

- број обучених који су се запослили 
месец дана након квалификовања 
- број обучених који су се запослили три 
месеца након квалификовања 
- број обучених који су се запослили 
шест месеци након квалификовања 
- број обучених који су незапослени и 
после годину дана након 
квалификовања 

Допринос привреди 
- прилив нових радника у ГДП Војводине  

- процена доприноса новозапослених 
ГДП Војводине.  

 
 5. Активности реализоване у оквиру IQS програма од почетка имплементације до 31.11.2006. 
     године 
 
Активности програма су биле усмераване на организовање основних и специјализованих  
информатичких обука и обука за предузетнике-почетнике за вођење и унапређење сопственог 
пословања са циљем стручног оспособљавања, доквалификације, односно стицања знања и 
вештина незапослених и потенцијално незапослених лица.  

- у периоду фебруар-јул 2006. године одржано је 48 информатичких обука. Ове обуке је завршило 
500 незапослених лица.  

- у периоду мај –јул 2006. године одржано је 10 од планираних 13 обука за предузетника – 
почетника за вођење и унапређење сопственог бизниса (обука за вођење сопственог пословања –
основе књиговодственог и пословног вођења предузећа, основе финансијске подршке за 
предузетнике, основе маркетиншког приступа домаћем и међународном тржишту, усаглашавање 
правилника и уговора о раду са Законом о раду) и њима је обухваћено 240 од планираних 300 лица. 

Реализација наведених програмских активности је остварена у сарадњи са Регионалним 
привредним коморама и Националном службом за запошљавање. 
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13. ШЕМА СУБВЕНЦИОНИСАЊА ТРОШКОВА РАДА 
LSC  

 
1. Циљеви програма LSC 
 
- Подршка и повећање запошљавања угрожених група становништва у АП Војводини, 
- Повећање њихових шанси за живот који искључује социјалну помоћ, 
- Повећање опреза о ситуацији циљних група, 
- Повећање усвајања циљних група међу предузетницима у Војводини. 
 

 
 

2. Имплементација програма LSC 
 
Програм није покренут. Његово покретање предвиђено је за 2007. годину. 
 

 
 

3. Буџет програма LSC  
 
Табеларни приказ одобрених и реализованих средстава 

Програм: «ШЕМА СУБВЕНЦИОНИСАЊА ТРОШКОВА РАДА» - ЛСЦ 
 

РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 
АПВ    

 
УКУПАН  БУЏЕТ  

 за период 
 2004.-2007.  
СХОДНО 

СКУПШТИНСКОЈ 
ОДЛУЦИ 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА  

ИЗ  
БУЏЕТА АПВ 

(25%) 
 
 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА 

 ИЗ 
 ДОНАЦИЈА 

(75%) 
 
 

 
У  

2004.год.
 
 

  
У  

2005.год.
 
 

  
У  

2006.год. 
(до 

31.10.2006) 
 

 
УКУПНО

 
 

1 2 3 4 5 6 7 (4+5+6)
 

1.926.625,00 481.656,25 1.444.968,75 0,00 0,00
 

0,00 0,00
 В р е д н о с т и   су   и с к а з а н е   у   €                                                                                                            
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4. Циљеви и индикатори дефинисани  Опрограмом за програм LSC 
 

ЦИЉ ИНДИКАТОРИ 
Подршка и повећање запошљавања 
угрожених група становништва у АП 
Војводини, 
 

- број субвенционисаних особа 
- број субвенционисаних особа по социјалној 
групи којој припадају, 
- број запослених особа по социјалној групи и 
врсти предузећа, 
- број запослених особа мање од 6 месеци, 
- број запослених особа мање од 12 месеци, 
- број запослених особа мање од 18 месеци, 
- број запослених особа више од 18 месеци, 
- број запослених особа више од 24 месеца, 
- број запослених особа више од 36 месеци, 

Субвенције приватним предузећима 
које ће запошљавати особе обухваћене 
LSC програмом 

- број предузећа који су укључени у LSC 
програм,по величини и врсти, 
- просечан приход по друштвеној групи, 
- ниво посла по друштвеној групи, 
- број запослених особа од предузећа која су 
учествовала у ЛЦС програму из одговарајућих 
соцоијалних група, а који нису били 
субвенционисани од ЛЦС. 
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14.  ЦЕНТАР ЗА СТРАТЕШКА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА 
CESS 

 
1. Циљеви CESS програма: 
 

- посматрање и анализа статистике кроз временске серије у Војводини и поређење са 
резултатима Србије као целине и страних региона у сличним ситуацијама  

- посматрање и анализа статистике би требало да обогати ex post анализу са новим подацима 
- припрема истраживања за Извршно веће АП Војводине поводом специфичних питања 
- емпиријско истраживање у пољу друштвено економског развоја Покрајине 
- подизање нивоа знања малих и средњих предузећа у Војводини у корист олакшаног приступа 

факторним и продуктним тржиштима 
- подизање нивоа знања предузећа из Војводине у вези са међународним тржишним трендовима 

и новим технологијама како би боље усагласили инвестиционо планирање 
- ex ante и ex post процена резултата друштвено економске политике у Војводини. 
- да створи статистичку и електронску базу података и услуга о свим важним макро економским 

индикаторима у Војводини, који могу бити корисни за стране и домаће инвеститоре 
 

 
2. Имплементација програма  
 

Програм је покренут 2004. године.  
 
 
 

 
 
 

 
 

3. Буџет програма CESS  
 

Табеларни приказ одобрених и реализованих средстава 

Програм: «ЦЕНТАР ЗА СТРАТЕШКА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА» - CESS 
 

РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 
АПВ    

 
УКУПАН  БУЏЕТ  

 за период 
 2004.-2007.  
СХОДНО 

СКУПШТИНСКОЈ 
ОДЛУЦИ 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА  

ИЗ  
БУЏЕТА АПВ  

(25%) 
 
 

 
ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА 

 ИЗ 
 ДОНАЦИЈА 

(75%) 
 
 

 
У  

2004.год.
 
 

  
У  

2005.год.
 
 

  
У  

2006.год. 
(до 

31.10.2006) 
 

 
УКУПНО

 
 

1 2 3 4 5 6 7 (4+5+6)
 

160.925,00 
 

40.231,25 120.693,75 26.114,20 50.379,85
 

98.480,76 174.974,81
 В р е д н о с т и   су   и с к а з а н е   у   €                                                                                                            

 

2004 2005 2006 2007 
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4. Циљеви и индикатори дефинисани Оперативним програмом за CESS програм  
 

ЦИЉ ИНДИКАТОРИ 
- посматрање и анализа статистике кроз временске 
серије у Војводини и поређење са резултатима 
Србије као целине и страних региона у сличним 
ситуацијама  

- Израда временских серија у 
Војводини 

- емпиријско истраживање у пољу друштвено 
економског развоја Покрајине 
- подизање нивоа знања малих и средњих предузећа 
у Војводини у корист олакшаног приступа 
факторним и продуктним тржиштима 
- подизање нивоа знања предузећа из Војводине у 
вези са међународним тржишним трендовима и 
новим технологијама како би боље усагласили 
инвестиционо планирање 
- ex ante и ex post процена резултата друштвено 
економске политике у Војводини. 

- број примљених уговора, 
- број научних публикација, 
- број кооперација са страним и 
националним институтима изван 
Војводине. 

 

 
 
 

5.  Активности реализоване у оквиру програма CESS од почетка имплементације до 
31.10.2006. године 

 
Активности CESS програма су подељене у 3 основне групе: 

Истраживачке активности: 
- Студијa “Програм привредног развоја АП Војводине – новелирана еx-пост анализа 
привреде АП Војводине» која се ради на основу Уговора о дугорочној пословно-техничкој 
сарадњи за 2006. годину са Извршним већем АПВ. Израда студије је у току. 

- Студије “Анализа стања сектора малих и средњих предузећа и предузетништва у АП 
Војводини је рађена на основу Уговора о изради студије закљученог са Покрајинским 
секретаријатом за приватизацију, предузетништво и мала и средња предузећа. Студија је 
завршена. Очекује се њено публиковање. 

- "Развојни план општине Сента (2007 – 2013)" је стратешки документ израђен на основу 
Уговора са општином Сента. Студија је завршена. Очекује се њено публиковање.  

 
Пројектне активности: 

1. SM@RT регион  “Развој информацијског друштва и побољшање сарадње за 
трансфер знања и информационих технологија”.  
Циљ овог пројекта је развој и имплементација транснационалних пројеката са нагласком на 
омогућавање бољег приступа знању и информацијском друштву, модернизација и 
побољшање административних процеса и промовисање употребе најмодернијих технологија.  
- превазићи постојеће неуједначености између земаља које су чланице Европске Уније и 
земаља које су у процесима приближавања Европској унији, као и урбаних и руралних 
подручја.  
- подржати регионалне економије повезивањем економских, научних, административних и 
технолошких капацитета и јачање промоције иновација, образовања, едукације, истраживања 
и развоја 
- створити стандардизоване инструменте иновативне сарадње који ће моћи да се примене и 
на друге регионе са циљем јачања транснационалне и интерсекторске сарадње регионалних 
МСП и подржати одрживи просторни развој на истим нивоима 
Вредност пројекта:  1.250.000,00 ЕУР. 
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Програм подршке: INTERREG III B CADSES (Central Adriatic Danubian South Eastern Space). 
Период реализације: 1. октобар 2005. – 31. март 2008. година 

 
 
 

2. MATRIOSCA ААP - менаџерски алати, стварање ефективних веза за формирање 
нове интеррегионалне организације са циљем јачања сарадње између региона на Адриа 
– Алпе – Панонија простору.  
Циљ пројекта је:   
- побољшање и интегрисање координираног развоја територије, обухваћене пројектом, путем 
елаборације заједничких развојних стратегија 
- остваривање ближе сарадње са циљем: одржавања мира и промовисање развоја региона, 
обезбеђење додатне вредности на европском нивоу и идентификовање изазова и могућности 
за проширење 
- остваривање транснационалне сарадње са циљем заједничке користи повећања 
конкурентности  
- инегрисани и координирани развој кроз транснационалну организациону мрежу која ће 
омогућавати стабилне међусобне везе међу регионланим доносиоцима одлука. 
Вредност пројекта: 854.000 евра.  
Програм подршке: INERREG III B CADSES (Central Adriatic Danubian South Eastern Space). 
Дужина трајања пројекта:  
- јун 2005. – децембар 2007. година 

  
Едукативне активности: 

- Конференција: «Регионална политика Европске уније и њен значај за АП Војводину». 
Конференцији је присуствовало око 150 представника локалних самоуправа, 
покрајинских секретаријата, развојних агенција и Универзитета у Новом Саду. 
 
- Конференција «Локални економски развој» је организована у сарадњи са ADF и 
присуствовало је преко 150 лица. 
 
- Презентација «Програми и фондови Европске уније» одржана је за 50 представника  
општине Нови Бечеј  
 
- Семинар: «Процес прикључивање Србије и Црне Горе Европској унији». Циљне групе 
овог семинара били су покрајински секретаријати којих том приликом било око 50. 
- Презентација: «Европски програми за локалне самоуправе» намењена је представницима 
локалних самоуправа. Презентација је одржана у Врњачкој Бањи у сарадњи са Европским 
покретом у Србији.   
 
- Презентација: «Регионална политика Европске уније – пример АП Војводине» одржана 
је за представнике локалних самоуправа на Златибору. 
 
- Једнодневни курс «Савладавање вештине састављања апликација за други јавни позив 
у оквиру Суседског програма Мађарска – Србија и Црна Гора” организован је за 50 
представнике локалних самоуправа, покрајинских секретаријата и развојних агенција. 
 
- Летња школа: «Фондови и програми ЕУ-  изазов за све нас» организована је у сарадњи са 
Регионалном привредном комором Нови Сад. Полазници летње школе били су представници 
локалних самоуправа и регионалних привредних комора. 
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Војводина ЦЕСС је остварила контакте са следећим институцијама и организацијама: 
 

- GTZ - Deutsche Gesellshaft fuer Technische Zusammenarbeit Gbh, 
- USAID/ADF/CRDA Programme 
- VATI – Hungarian  Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning 
South Great Plain Regional Office 
- Министарство за економске односе са иностранством  
- Канцеларија за придруживање Европској унији 
- ЗРС Бистра Птуј (Словенија) ,  
- Влада Штајерске – Одељење за економске послове и рад (Аустрија),  
- Регионално министарство у Thuringia  (Немачка),  
- PAIC Пресов – Регионални уред у Пресов-у  (Словачка),  
- Локална агенција за развој предузетништва покрајине Comogy (Мађарска ),    
- Фонд за развој предузетништва покрајине Толна (Мађарска),  
- Еuro Info Centre ИТ 378 Венето (Италија),  
- Привредна комора Вараждин (Хрватска)  
- Влада региона Carinthia (Аустрија),  
- Влада региона Burgenland (Аустрија),  
- Аутономна регија Friuli-Venecia-Giulia (Италија),  
- Уред за међународне односе у Венету (Италија),  
- Национална агенција за регионални развој (Словенија),  
- Непрофитна развојна организација регије Зала (Мађарска),  
- Скупштина регије Баранyа (Мађарска),  
- Скупштина регије Guor-Moson-Sopron (Мађарска),  
- Скупштина регије Comogy (Мађарска),  
- Скупштина регије Вас (Мађарска),  
- Скупштина регије Толна (Мађарска),  
- Регион Копривница – Крижевци (Хрватска),  
- Регија Истра (Хрватска) 
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Списак табела 

Назив табела Табела 
број Страна 

Основни индикатори економских кретања (стопе раста, у%) 1.  25 
Учешће АП Војводине, у основним индикаторима Србије, у% 2.  25 
Учешће ДП АП Војводине у ДП Р Србије, по делатностима (принцип чистих 
делатности) 

3.  27 

Структура ДП АП Војводине по делатностима (принцип чистих делатности) 4.  28 
Економска структура укупних инвестиција у АП Војводини, у % 5.  30 
Учешће инвестиција у основна средства у БДП, у % 6.  31 
Цене на мало, трошкови живота, цене произвођача инд. производа АП Војводине 7.  34 
Инфлација, годишње стопе раста 8.  35 
Актива банака 9.  36 
Запосленост 10.  38 
Годишње стопе кретања укупне запослености и незапослености, у % 11.  39 
Кретање запослености по областима у АП Војводини 12.  40 
Укупна запосленост, стопе раста 2000-2005 (у %) 13.  41 
Стопа запослености 14.  41 
Стопе незапослености у АП Војводина и Србији у 2005. 15.  43 
Стопа незапослености 16.  43 
Примања и издаци буџета АП Војводине у периоду 2003 – јануар-март 2006. године 17.  46 
Структура примања буџета АП Војводине 18.  46 
Структура издатака буџета АП Војводине 19.  47 
Научно-истраживачке и развојне институције 20.  50 
Број запослених научних радника-истраживача 21.  50 
Број запослених стручних сарадника са ВСС 22.  50 
Број научно-истраживачких радова 23.  51 
Приходи од научно-истраживачког рада 24.  51 
Структура предузећа АП Војводине у 2005. години 25.  55 
Структура запослених према облику својине и величини предузећа у 2005. години 26.  57 
Кретање броја запослених према својини предузећа у периоду 2000-2005 27.  58 
Стопе раста броја запослених у периоду 2001-2005. године (ланчани индекси) 28.  58 
Структура основних показатеља у 2005. години према својини предузећа 29.  59 
Реалне стопе раста основних финансијских показатеља АП Војводине 30.  60 
Стопе раста основних финансијских показатеља АП Војводине (2005/2001) 31.  60 
Структура основних индикатора пословања у 2005. години у сектору Прерађивачка 
индустрија 

32.  62 

Структура Прерађивачке индустрије према профитабилности, у % 33.  64 
Технолошка структура Прерађивачке индустрије у 2005, у % 34.  64 
Структура основних индикатора пословања у 2005. години у подсектору 
Производња прехрамбених производа, пића и дувана 

35.  65 

Учешћа 10 предузећа са највећим укупним приходом у припадајућој подгрупиу 
2005. години 

36.  66 

Удео значајних индустријских области у укупној индустрији Србије и АП Војводине 37.  68 
Индекси основних туристичких индикатора АП Војводине 38.  82 
Удео туристичке индустрије у основним агрегатима привреде АП Војводина 39.  82 
Број предузећа и радњи у сектору туризма АП Војводине 40.  84 
Стратешки правци подстицања развоја туризма 41.  89 
Портфолио туристичке понуде АП Војводине 42.  91-92 
Индекс конкурентског раста (GCI) за Србију 43.  96 
Ранг индекса макро конкурентности Србије и референтних земаља 44.  96 
Индекс пословне конкурентности (BCI) за Србију 45.  97 
Ранг индекса микро конкурентности Србије и референтних земаља 46.  97 
Спољнотрговинска активност АП Војводине, 2000-2005. 47.  99 
Спољнотрговинска размена АП Војводина према економској намени производа 48.  100 
Спољнотрговинска размена АП Војводина према степену развијености земаља 49.  101 
Спољнотрговински партнери АП Војводине у робној размени у 2005. години 50.  101 
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Секторска конкурентност индустрије Републике Србије у 2005. години 51.  104 
МСП и велика предузећа – основни показатељи пословања 52.  108 
Структура МСПП– основни показатељи пословања 53.  108 
Основни индикатори пословања приватног сектора АП Војводине у 2005. години. 54.  108 
Основни индикатори пословања по секторима у 2005. години 55.  109 
Резултати приватизације предузећа са територије АП Војводина у периоду 01. 01. 
2002- 25. 06. 2006. године 

56.  117 

Ефекти приватизације предузећа продајом капитала страним купцима 2002-2006.  57.  120 
Основни показатељи пословања неприватизованих предузећа у 2005.,по окрузима 58.  122 
Друштвени производ саобраћаја, складиштења и веза 59.  126 
Густина путне мреже у 2004. 60.  129 
Дужина пловних путева у зависности од носивости пловила 61.  133 
Преглед постојећег стања инфраструктуре и опреме на крају 2005. 62.  139 
Стање приступне и транспортне мреже на крају 2005. 63.  139 
Број инсталираних линија фиксне телефоније на крају 2005. 64.  140 
Укупан број корисника фиксне телефоније у Србији и Војводини 65.  140 
Укупан број корисника мобилне телефоније мреже 064 у Србији 66.  140 
Коришћење Интернета у европским земљама, 2005. 67.  141 
Кључни енергетски индикатори у 2003. години 68.  147 
Подела територија према НУТС методологији 69.  153 
Стопе природног прираштаја становништва, у ‰ 70.  156 
Избегла лица према попису становништва 2002. и промене у укупном броју 
становника између два пописа 

71.  157 

Одабрани показатељи старосно-полне структуре становништва АПВ 1971-2002. 72.  158 
Полна и старосна структура становништва Војводине 2002. 73.  158 
Услови за коришћење средстава Фонда 74.  182 
Структура одобрених средстава 75.  184 
Основни индикатори сиромаштва по регионима, 2002. (%) 76.  188 
Прелиминарни горњи ниво распона у коме се креће сиромаштво у Србији, 2003-
2004. 

77.  189 

Сиромаштво старијих лица (%), 2002. 78.  190 
Вредност HDI у 2003 – поређење Србије са земљама ЈИ Европе 79.  192 
HDI Војводине и Србије 80.  193 
Вредност GDI индекса у 2003. години 81.  193 
GDI индекс у Војводини у периоду 2000-2004. године 82.  193 
Досадашњи кораци земаља Западног Балкана на путу ка чланству у ЕУ 83.  217 
Институционални оквир за регионални развој по земљама 84.  226 
Преглед међународне сарадње (билатералне и еврорегионалне) земаља у окружењу 85.  227 
Предвиђена годишња алокација средства из ИПА фондова (у мил. ЕУР) 86.  229 
Појединачна алокација средства из ИПА фондова за период 2007-2013. 87.  229 
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Списак графикона 

Назив графикона Графикон 
број Страна 

Учешће ДП АП Војводине у ДП Р Србије, по делатностима 1.  27 
Стопа раста БДП Србије, 2000-2005. 2.  28 
Удео инвестиција АП Војводине у инвестицијама Србије, у % 3.  30 
Структура инвестиција у АП Војводини у периоду 2001-2004. у % 4.  31 
Инфлација, просечне годишње стопе раста 5.  35 
Инфлација, просечне годишње стопе раста у 2005. години 6.  35 
Запосленост у АП Војводини 7.  39 
Запослени  8.  39 
Структура запослених по областима делатности у 2005. у АП Војводини 9.  40 
Стопа запослености у 2004. години 10.  42 
Незапосленост 11.  42 
Незапосленост 12.  43 
Стопа незапослености у 2005. години 13.  44 
Буџетски дефицит/суфицит АП Војводине 14.  46 
Примања и издаци буџета АП Војводине од 2003. до I-III 2006. 15.  47 
Учешће трошкова истраживања и развоја у БДП 16.  49 
Научно-истраживачке установе у АП Војводини 17.  49 
Број запослених у научно-истраживачким установама у АП Војводини 18.  50 
Учешће државне помоћи у БДП 19.  53 
Расподела средстава фондова за развој војвођанским општинама, 2002-2005. 20.  53 
Број предузећа по величини у 2005. години 21.  55 
Број предузећа по својини у 2005. години 22.  55 
Повећање/смањење броја предузећа у периоду 2000-2005. 23.  56 
Структура запослених према облику својине и величини предузећа у 2005. 24.  56 
Стопа раста броја запослених у периоду 2001-2005. године 25.  57 
Основни показатељи у 2005. години према величини предузећа 26.  58 
Реалне стопе раста основних финансијских индикатора 27.  59 
Структура основних финансијских показатеља у 2005. години по секторима 28.  61 
Основни показатељи пословања предузећа Прерађивачке индустрије, у % 29.  62 
Основни показатељи пословања предузећа у подсектору Прехрамбени производи, 
пиће и дуван, у % 

30.  63 

Показатељи пословања предузећа у подсектору Производња хемијских производа 
и влакана, у % 

31.  63 

Показатељи пословања предузећа у подсектору Производња текстила и 
текстилних производа, у % 

32.  63 

Прехрамбени производи, пиће и дуван према основним показатељима у 2005. 33.  65 
Индустријска производња – АП Војводина 34.  67 
Индустрија - укупно 35.  67 
Прерађивачка индустрија 36.  67 
Индустријска производња 37.  68 
Структура Прерађивачке индустрије 38.  69 
Структура индустријске производње у АП Војводини 39.  69 
Индустријска производња 40.  70 
Број туриста у АП Војводини 41.  81 
Ноћења туриста – укупно и структура 42.  81 
Укупни годишњи приход по туристу и просечна цена повећања у хотелима Србије 
и регија, 2004. 

43.  82 

Ранг земаља према глобалној конкурентности 44.  95 
Спољнотрговинска активност 45.  99 
Продуктивност рада, стопе раста у % 46.  103 
Јединични трошкови рада у Прерађивачкој индустрији у 2005. 47.  105 
Структура укупног профита према величини предузећа у 2005. години 48.  110 
Структура укупног профита приватног сектора према величини предузећа у 2005. 49.  110 
Учешће профита у БДВ према величини предузећа у 2005. години 50.  111 
Учешће профита у БДВ приватног сектора према величини предузећа у 2005. 51.  111 
Индекси нивоа продуктивности у АП Војводини 2000-2005. 52.  111 
Структура трошкова рада у АП Војводини 2000-2005. 53.  112 



 

 273

Индекси нивоа трошкова рада по запосленом у АП Војводини 2000-2005. 54.  112 
Ефекти приватизације 2002-2006. 55.  116 
Број приватизованих предузећа 2002-2006- 56.  118 
Приватизациони приход 2002-2006. 57.  118 
Ефекти приватизације у АП Војводини 2002-2006. по секторима 58.  118 
Ефекти приватизације у сектору Прерађивачке индустрије 2002-2006. 59.  118 
Основни резултати пословања друштвених неприватизованих предузећа АП 
Војводина у 2005. према величини предузећа 

60.  122 

БДВ саобраћаја, складиштења и веза за Србију 61.  126 
Удео ДП саобраћаја, складиштења и веза 62.  126 
Удео предузећа саобраћаја и веза у укупном броју предузећа у АП Војводини, 
према својини 

63.  126 

Удео предузећа саобраћаја и веза у укупном броју предузећа у АП Војводини, 
према величини 

64.  126 

Категорисани путеви према привреном значају 65.  128 
Категорисани путеви по врсти коловоза 66.  128 
Удео аутопутева у путној мрежи 67.  128 
Густина аутопутева у појединим европским земљама 68.  128 
Укупан број централа фиксне и мобилне телефоније на крају 2005. 69.  139 
Структура потрошње финалне енергије у Војводини у 2004. 70.  146 
Потрошња енергената у енергетске сврхе у Војводини 71.  146 
БНД и потрошња електричне енергије по сановнику 72.  147 
Укупна потрошња примарне енергије (ППЕ) по БНД 73.  148 
Емисија CO2 по становнику, потрошњи примарне енергије и БНД 74.  148 
Цене електричне енергије и природног гаса 75.  148 
Мрежа градова Војводине према правилу реда, величине и попису 2002. 76.  152 
Просечан годишњи раста становништва у међупописним раздобљима 77.  155 
Полна и старосна структура становништва Војводине 2002. 78.  158 
Структура становништва АП Војводине према економској активности 79.  159 
Стопа активности становништва 2002. 80.  160 
Учешће неписменог у укупном стаовништву старом 15 и више година 81.  161 
Учешће путева са савременим коловозом, 2004. 82.  177 
Коефицијент локализације запослености по појединим индустријским гранама на 
подручју АП Војводине, 2004. 

83.  180 

Структура одобрених средстава по врстама програма 84.  183 
Територијална структура одобрених средстава 2001-2005- 85.  183 
Структура гранског распореда одобрених кредита у периоду 2001-2005. 86.  184 
Територијална структура одобрених средстава Фонда за развој АПВ 2002-2005. 87.  185 
Структура одобрених средстава из оба фонда у периоду 2001-2005. 88.  185 
HDI у југоисточној Европи 2003. 89.  192 
Вредност HDI Европе и Србије у 2003. 90.  192 
 

Списак карата 

Назив карте Карта 
број Страна 

Регионални туристички промет АПВ, просек 2000-2004. 1.  83 
Структура основних туристичких показатеља по туристичким местима АПВ, 
просек 2000-2004. 

2.  83 

Регионални распоред приватизованих предузећа 3.  119 
Железничке пруге у Војводини 4.  131 
Унутрашњи пловни путеви у Србији 5.  134 
Удео градског становништва 31.12.2002. 6.  152 
Кретање становништва у периоду 1971-2002. - смањење и повећање становништва 7.  156 
Становништво старо 15 и више година према школској спреми 2002. године 8.  162 
Народни доходак по становнику, 2004. 9.  176 
Стопа запослености, 2005. 10.  176 
Стопа незапослености, 2005. 11.  177 
Степен концентрације индустрије на подручју АП Војводине, 2004. 12.  180 
Одобрена средства Фонда за развој Србије и Фонда за развој АП Војводине у 
периоду 2001-2005. 

13.  186 



 274 

 



ПОВРАТАК



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


