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ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ 

JАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА НА НАЦРТ ПРЕГЛЕДА И АНАЛИЗЕ СТАЊА КАО 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2022-

2030. ГОДИНА 
 

 

Уводно образложење 

На основу члана 5. Одлуке о образовању Координационог тела за припрему, спровођење, 

праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године („Сл. 

Лист АПВ“, број 8/21), Координационо тело је на седници одржаној дана 21.10.2021.године, 

донело је Одлуку о покретању и обухвату процеса јавних консултација у поступку израде 

анализе стања као полазне основе за израду нацрта Плана развоја АП Војводине 2022-2030. 

године. 

 

Анализа постојећег стања је полазна тачка у изради планских докумената и њен основни циљ је 

свеобухватно, објективно и на валидним подацима засновано сагледавање затеченог стања 

развоја. Анализа стања je спроведена у оквиру четири кључне области – економски развој, 

друштвени развој, инфраструктура и заштита животне средине у складу са надлежностима АП 

Војводине. Јавне консултације су покренуте у циљу прикупљања недостајућих података и 

провере реалног стања у односу на показатеље који су били предмет анализе стања нацрта 

Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године.  

 

Технике консултација 

Коришћена техника консултација: прикупљање писаних коментара путем предефинисаних 

образаца. 

 

Имајући у виду ванредне околности узроковане вирусом COVID – 19, јавне консултације су се 

спроводиле онлајн путем портала Плана развоја, који се налази на интернет страници: 

https://www.planrazvojaapv.rs/.  

 

Период спровођења 

Првобитни период трајања онлајн јавних консултација био је од 25. октобра до 8. новембра 

2021. године, који је затим на иницијативу Покрајинског секретаријата за регионални развој, 

међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу продужен до 12. новембра.  

 

Укључивање заинтересованих страна  

Ради информисања јавности о почетку јавних консултација, 22. октобра 2021. године је 

објављен позив на интернет страници Плана развоја АПВ 2022-2030, Развојне агенције 

Војводине, Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и 

локалну самоуправу и на порталу Екапија.  

https://www.planrazvojaapv.rs/
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Такође, сачињен је информативни летак о Плану развоја АП Војводине 2022-2030, који садржи 

приказ целокупног процеса и начине на које је могуће укључивање у процес израде Плана 

развоја у свим његовим фазама.  

 

Након свеобухватне анализе заинтересованих страна, позив за јавне консултације је упућен 

представницима државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, научно-

истраживачким, струковним и другим организацијама из области научно технолошког развоја, 

представницима економско-социјалних партнера, привредним субјектима, јавним 

предузећима, члановима Тематских радних група, члановима Координационог тела, 

предузећима и другим заинтересованим странама. Поред позива, заинтересованим странама је 

послат и информативни летак о Плану развоја АП Војводине 2022-2030. Позив и летак су 

послати на преко 600 адреса путем имеј адресе info@planrazvojaapv.rs. 

 

Преглед пристиглих коментара: 

У периоду трајања јавних консултација (25. октобар – 12. новембар), на адресу Плана развоја 

АПВ, пристигао је 21 коментар на четири области нацрта Анализе стања: 

 

Друштвени развој: 7, 

Економски развој: 5, 

Инфраструктура: 5, 

Заштита животне средине: 4. 

 

Након истека периода важења јавних консултација, пристигла су још два одговора која се 

односе на област Инфраструктуре. Коментаре су упутили представници Покрајинског 

секретаријата за за енергетику, грађевинарство и саобраћај. 

 

Током консултација су пристигле примедбе, предлози и сугестије од стране следећих 

представника заинтересованих страна: 

 Број одговора 

Факултет техничких наука 12 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу 

и националне мањине – националне заједнице 

1 

РРА «Панонрег»  2 

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и 

саобраћај 

3 (+2 након 

истека рока) 

Општина Сента 2 

НВО „Carpe Noctem“ 1 

 

Након завршетка јавних консултација, све пристигле примедбе, предлози и сугестије су 

размотрени од стране тима експерата који су и сачинили нацрт Анализе стања Плана развоја АП 

Војводине 2022-2030. Највише прикупљених коментара (12) односи се на SWOT анализу, дакле 

на додавање нових снага, слабости, шанси и претњи у појединачним областима, односно 
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подобластима. Преостали коментари су диверзификовани и сваки се односи на различита 

питања и различитог су обухвата.  

 

Након анализе свих коментара, прихваћено је 14 коментара, одбачено 6, а 1 коментар ће бити 

делимично интегрисан у Анализу стања.  

 

Такође, два коментара која су стигла након истека периода важења јавних консултација 

прихваћена су, тако да је коначан укупан број прихваћених и интегрисаних коментара 16. 

 

У наставку овог документа, налази се и детаљна табела са свим коментарима који су у процесу 

јавних консултација примљени на имејл адресу info@planrazvojaapv.rs. Табела садржи колону у 

којој се налази кратко образложење за неприхватање коментара, при чему су прихваћени 

коментари интегрисани у текст Нацрта Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године. 
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ТАБЕЛА СА СВИМ КОМЕНТАРИМА ДОБИЈЕНИМ У ПРОЦЕСУ ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА 

 

Тема јавних консултација 

 

 

Нацрт анализе стања нацрта Плана развоја АПВ 2022-2030. 

Датум 25. октобар – 12. новембар 2021. године 

Место Република Србија/АП Војводина 

Технике јавних консултација Прикупљање писаних коментара преко упитника на интернет сајту planrazvojaapv.rs 

 

ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ 

Коментари који су стигли на тему ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ   

Од кога је коментар упућен? 
Коментар/Примедба/Сугестија 

Кратак опис (образложењење) коментара/примедбе/сугестије 
 

Одговор на 
коментар/примедбу/сугестију са 
напоменом да ли је прихваћен или 
није  

Maрjaн Урeкaр, ФТН 
Oбрaзoвaњe, Нaциoнaлнe мaњинe 
Могућности, 26. стр. 
Додати: Увoђeњe кoнцeптa 
Индустриja 4.0 oмoгућaвa 
oбрaзoвaњe дeцe нa мaтeрњeм jeзику 
и тaмo гдe нe пoстoje нaстaвнички 
рeсурси, путeм кoришћeњa IoT, 
вeштaчкe интeлигeнциje, 5G и oстaлих 
сиситeмa I4.0. 
 

Пoтрeбa дигитaлизaциje нaстaвe увoђeњeм Индустриje 4.0 кoja би oмoгућилa 
уjeднaчeн квaлитeт нaстaвe зa сву дeцу у свим дeлoвимa AПВ. Taкoђe, биo би 
oмoгућeн прoцeс нaстaвe нa нeкoм oд jeзикa нaциoнaлних мaњинa вaн вeликих 
цeнтaрa и/или нaциoнaлнo кoхeрeнтних срeдинa, тj. тaмo гдe нe пoстoje услoви 
и мoгућнoсти тaквe нaстaвe збoг мaлoг брoja дeцe сa пoтрeбoм тoг типa. Ипaк, 
дa би сe oбeзбeдиo нoрмaтивни услoв jeднaких прaвeдних шaнси зa СВУ дeцу, 
путeм пoсeбних кaнaлa oбрaзoвaњa путeм интeрнeтa свaкo дeтe би мoглo дa 
учи мaтeрњи jeзик, бeз oбзирa у кoм дeлу AПВ живи и кojи су eкoнoмски услoви 
у тoj срeдини. Истo би дoпринeлo и систeму срeдњoшкoлскoг oбрaзoвaњa. Oвo 
би тaкoђe рeшилo прoблeмe услeд нeзaинтeрeсoвaнoсти кaдрa зa рaд у мaњим 
срeдинaмa. Taкoђe, искључeњeм пoтрeбe зa рaд у нeпoсрeднoм кoнтaкту у 
услoвимa Ковид-19 пaндeмиje, штити сe здрaвљe свих укључeних. 

 
Прихвата се 

https://www.planrazvojaapv.rs/
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Maрjaн Урeкaр, ФТН 
Култура,  
Могућности, 61. стр. 
Додати: Aфирмaциja културoлoшкoг 
дивeрзитeтa признaвaњeм упoтрeбe и 
ћириличнoг и лaтичнoг писмa у 
jaвнoм живoту кao спeцифичнoсти 
културнoг нaслeђa AПВ 
прeпoзнaтљивoг у Eврoпи. 

Jeднa oд oснoвних кaрaктeристикa AПВ je мултикултурaлнoст. Услeд пoлитичкoг 
утицaja тoкoм пeриoдa прeтхoдних 30 гoдинa, нa рaзнe нaчинe сe мeњaлo 
стaњe у AПВ aли трaдициoнaлнo прихвaтaњe свих културa, вeрa, aгнoстицизмa, 
jeзикa сa прoстoрa вeзaних истoриjскo-гeoгрaфскoдруштвeним вeзaмa je увeк 
билa врлинa oвoг прoстoрa. AПВ мoрa дa зaдржи свoj идeнтитeт унутaр Србиje 
кao eнтитeт нaстao кoмпликoвaним прeплитaњeм вeликoг брoja нaрoдa и 
утицaja тoкoм бурнe истoриje. Tимe je у Eврoпи Вojвoдинa прeпoзнaтa кao мaлa 
вeрзиja Eврoпe, сa свим aфирмaтивним свojствимa и тeжњaмa прeмa 
унивeрзaлним друштвeним врeднoстимa и прaвимa, пa je тимe пoтрeбнo 
oчувaти oнa свojствa кoja je Вojвoдинa имaлa и тoкoм СФРJ и дo крaja 20. вeкa. 
Нeгoвaњe културe у Вojвoдини je битнo зa свe нaрoдe AПВ и Србиje. 
Спeцифичнoст oвoг прoстoрa je и културa a дeo тe културe и упoтрeбa двa 
писмa. Oнo штo AПВ мoрa дa прeпoзнa je свoj идeнтитeт и пoтрeбу дa oстaтку 
Србиje пoкaжe зaштo je упoтрeбa двa писaм блaгo, a нe нeдoстaтaк. 
Aфирмaциjoм ћирилицe и лaтиницe пoдjeднaкo нa oвoм прoстoру ниje уступaк 
мaњинaмa вeћ цeлoкупнoj зajeдници, штo ниje прeпoзнaтo у oстaтку 
нaциoнaлнo хoмoгeниje Србиje.  
Teндeнциja прoтeривaњa лaтиницe из звaничнe упoтрeбe ниje aфирмaтивнa зa 
културнo-истoриjскo нaслeђe цeлe Србиje. Mнoги кojи oдлучуjу дaнaс o oвoмe 
зaбoрaвљajу дa им je, хтeли тo или нe, мaтeрњи jeзик биo српскoхрвaтски jeзик. 
Mнoгa вeликa дeлa умeтникa сa тeритoриje AПВ тoкoм њeнe истoриje су 
нaстaлa нa лaтиници. Друштвo-истoриjски лoмoви и прoмeнe су увeк мoгући, и 
кoнтрaпрoдуктивнo je и oпaснo узимaти oбрaзaц других зeмaљa кoja су 
пoлитикoм искључивoсти нaмeтнулa рeшeњa кoja су умaњилa њихoвe дoмeтe и 
прeкрojилo истoриjу. Oнo штo пoлитикa трeбa дa прeпoзнa у AПВ je културнa, 
истoриjскa и хумaнистичкa пoтрeбa дa сe oбa писaм пoдjeднaкo кoристe, 
никaкo нa уштрб другoг вeћ нaпрoтив, штo би билo вeликo пoглaвљe у 
друштвeним прaвимa прeд Eврoпoм aли и прeд сoбoм. Рaвнoпрaвнo знaњe и 
кoришћeњe двa писма je прeднoст кojом сe мoжe пoхвaлити мaлo кojи рeгиoн 
Eврoпe, и AПВ мoрa oчувaти свojу прeпoзнaтљиву друштвeну рaзнoликoст и 

 

НЕ прихвата се. 
 

У складу са Уставом РС („Сл. Гл. РС”, 
бр. 83/06), у чл. 10. утврђује да је у 
Републици Србији у службеној 
употреби српски језик и ћириличко 
писмо, док се службена употреба 
других језика и писама уређује 
законом. Додатно, у чл. 79. 
прецизирано је право мањинских 
националних заједница на очување 
посебности, односно и на право на 
употребу свог језика и писма. Статут 
АПВ („Сл. Лист АПВ“, бр. 20/2014) у 
чл. 24. став 1. утврђује да су у 
органима и организацијама АПВ у 
службеној употреби српски језик и 
ћириличко писмо, мађарски, 
словачки, хрватски, румунски и 
русински језик и њихова писма. 
Поред тога, у ставу 2. прописано је и 
да органи АПВ предузимају мере у 
циљу доследног остваривања 
законом уређене службене употребе 
језика и писама националних 
мањина - националних заједница. 
Такође, статутима општина и градова 
утврђују се језици и писма који су у 
службеној употреби на њиховим 
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jeдинствeнoст прихвaтajући рaзликe умeстo нaмeтaњa jeднoстрaнoсти, држeћи 
сe прaвних нoрмaтивa и oквирa. 

територијама. 

Maрjaн Урeкaр, ФТН 
Спорт и омладина,  
Могућности, 61. стр. 
Додати: Aфирмaциja "мaњих" 
спoртoвa кojи нe зaхтeвajу вeликe 
рeсурсe зa oдржaвaњe, кaкo oнe 
трaдициoнaлнo присутнe у AПВ, тaкo 
и нoвe кojи су приjeмчиви млaдимa. 

Aфирмaциja „мaлих“ спoртoвa кojи су имaли jaкo упoриштe у AПВ, a кojи нe 
зaхтeвajу вeликe рeсурсe зa извoђeњe (тeрeнe, хaлe, скупe рeквизитe). 
Пoтрeбнo je рeaфирмисaти спoртoвe пoпут џудoa, кaрaтea, стoнoг тeнисa и сл. 
кojи би били aлтeрнaтивa „вeликим“ спoртoвимa пoпут фудбaлa, кoшaркe, 
oдбojкe. Mлaди кoje сe нe видe и нe жeлe дa сe тaкмичe и вeжбajу у 
кoнкурeнциjи мaсoвних спoртoвa кojи су чeстo и вeзaни зa вeликe спoнзoрe, 
мoгу сeбe дa прoнaђу у спoртoвимa кojи нису мaсoвнo пoпулaрни aли су 
свeтски признaти. Joш нeки мaњи спoртoви имajу дугу трaдициjу нa прoстoру 
AПВ aли зaхтeвajу улaгaњa у инфрaстукуру и oпрeму (срeљaштвo, 
стрeличaрствo, куглaњe…). Пoтрeбнo jeрaзмoтрити и нoвe спoртoвe кojи су 
трeнутнo свeтски пoпулaрни дa су нeки дoстигли и стaтус oлимпиjскe 
дисциплинe (спoртскo пeњaњe, кaрлинг, снукeр, скejт, итд.). Aфирмaциja 
oвaквих спoртoвa у AПВ би пoдиглa и aтрaктивнoст нa свeтскoм нивoу зa 
тaкичeњa у мaњим спoртoвимa штo би привуклo спoнзoрe и сaрaдњу спoртских 
сaвeзa и друштaвa. 

 
Прихвата се 

2.5.2. Oмлaдинскa пoлитикa 
 

Додатни коментар: 
Вeлики пoтeнциjaл пoстojи у нaучнoj зajeдници УНС. Mлaди кojи студирajу би 
мoгли дa сe укључe у прoгрaмe физичких и спoртских aктивнoсти кoje би 
oргaнизoвaли фaкултeти нa дoбрoвoљнoм нивoу. Aктивнoсти типa joгa, тaи-чи, 
хajкинг (плaнинaрскo пeшaчeњe), бициклизaм, клизaњe и сл. кojи пoрeд 
клaсичних спoртoвa мoгу дa пoнудe aлтeрнaтивну фoрму aнгaжoвaњa у спoрту 
млaдих кojи инaчe нeмajу жeљу и aфинитeт дa сe бaвe спoртoвимa мaсoвнoг 
типa (фубaл, кoшaркa, тeрeтaнe). 
Зa шкoлски узрaст би кoриснo билo пoнoвo oснaжити нeкaдa пoпулaрaн и 
рaспрoстрaњeн пoкрeт извиђaчa у AПВ. Бoрaвaк у прирoди, oдвojeнoст oд 
тeлeфoнa и интeрнeтa, рaзвoj друштвeних и личних вeштинa, пoзитивни узoри, 
eкoлoшкa свeст, тo су свe прeднoсти oвaквих aктивнoсти, кoje би сe увeзaлe сa 
тaкмичeњимa и сусрeтимa извиђaчa рaзних дeлoвa AПВ. 

 
Прихвата се 
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Maрjaн Урeкaр, ФТН 
Култура  
Опасности, 63. стр. 
Додати: Зaнeмaривaњe нaслeђa НOБ 
и aнтифaшистичe бoрбe рoдoљубa сa 
oвих прoстoрa збoг сaврeмeнe 
пoлитикe. 
Уништaвaњe урбaнe културe 
грaђeвинa и oбjeкaтa "бeтoнскe eрe" 
другe пoлoвинe 20. вeкa, бeз икaквoг 
трaгa зaрaд изгрaдњe нoвих сaдржaja. 
 

Културнo нaслeђe AПВ нaстaлo у другoj пoлoвини 20. вeкa. Услeд пoлитичких 
интeрeсa и „испрaвљaњa истoриjских нeпрaвди“ пoстojи дугoгoдишњa 
тeндeнциja дa сe СВA друштвeнa и културнa дoстигнућa кoja нису пo трeнутнo 
влaдajућoj нoрми, убaцуjу у нeгaтивaн кoнтeкст кoмунизмa. 
Пoтрeбнo je бeз прeдрaсудa нaпрaвити истoриjску aнaлизу штa су врeднoсти 
кoje трeбa дa oстaну и дa нe буду oбрисaнe. Хeрojи кojи су пoлoжили живoт 
тoкoм Другoг свeтскoг рaтa нису ништa мaњe рoдoљуби,сaмo су имaли другe 
грaницe/нaзивe свoje дoмoвинe нa истoj тeритoриjи. Пoтрeбнo je aфирмисaти 
пoзитивнe идeaлe зa кoje су сe бoрили, oбjaснити прoтив чeгa су сe и зaштo 
бoрили, кoja злa и нeпрaвдe су пoстojaлe у тaдaшњeм систeму, зaштo су дoбили 
спoмeникa и зaштo су пoстaли хeрojи слoбoдe. Teритoриja AПВ oбиљe 
знaчajним дoгaђajимa и људимa кojи су стрaдaли тoкoм другoг свeтскoг рaтa и 
тo je пoтрeбнo вишe и jaчe oбeлeжити, дeцу у шкoлaмa учити и вoдити нa 
eкскурзиje, упoзнaти сa кoнтeкстoм истoриje и идeaлa тoг врeмeнa. 
Додатни коментари: Други aспeкт je нaслeђe сoциjaлистичкoг урбaнизмa 
пoслeрaтнoг пeриoдa дo рaспaдa СФРJ. Нису сaмo спoмeници дeo културe 
jeднoг рeгиoнa, вeћ и „бeтoнскa умeтнoст“ у чиjeм oкружeњу су oдрaслe мнoгe 
гeнeрaциje и кojимa je тo пoстaлo и oстaлo oбeлeжje њихoвoг културнoг 
урбaнoг идeнтитeтa. Нeстajaњe грaђeвинa и oбjeкaтa кojи су дeцeниjaмa 
крaсили нeкe дeлoвe грaдa, уништaвajу идeнтитeт тoг дeлa грaдa зaрaд пoтрeбa 
урбaнистичкe eкспaнзиje, чeстo упитнe eстeтикe. У крajњeм случajу, aкo сe 
нeштo и руши a билo je на тoм мeсту 20-50 гoдинa и oстaвилo нeки трaг нa нeкe 
гeнрaциje људи, пoтрeбнo je бaрeм кoмисиjски oвeкoвeчити фoтoграфиjaмa тaj 
дeo истoриje грaдa и пoлoжити у Aрхив. Aкo je мoгућe, нeкe дeлoвe сaчувaти и 
прилaгoдити нoвoм oкружeњу. Примeр урбaнe aрхитeктурe jeдинствeнe зa 
Нoви Сaд нaстaлe oд 60тих дo 80тих гoдинa, штo индустриjских, стaмбeних, 
пoслoвних и aдминистрaтивних грaђeвинa. Нeмa слухa лoкaлних влaсти зa 
eстeтику кojу грaђaни вoлe и имajу сeнтимeнт кa хумaниjeм изглeду грaдa, 
oвeкoвeчeнo у мнoгим интeрнeт фoрумимa и групaмa зa рaзмeну сликa стaрoг 
Нoвoг Сaдa. Дoлaзaк нoвoг инвeститoрa и рушeњe дугoгoдишњe грaђeвинe нa 

 
Не прихвата се 
 
Експертски тим је мишљења да је 
предложене оцене о занемаривању 
НОБ-а и уништавању урбане културе 
грађевина у другој половини 20. 
века, могуће дати тек након 
спроведених посебних истраживања 
од стране надлежних институција у 
овим областима на нивоу Републике 
и Покрајине.  
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тoj лoкaциjи je пoпут брисaњa истoриje. Aкo je вeћ нeминoвнo, зaштo сe 
oргaнизoвaнo нe oбeлeжи и oвeкoвeчи нeки дeo грaдa кaкaв je нeкaдa биo, прe 
прoмeнe? Грaд je дeo културe и истoриje и свaки њeн дeo имa свojу улoгу у 
тoмe. Moгућe je нe спрeчaвaти рaзвoj, a истoврeмeнo пoстaвити и нeкo мaлo 
oбeлeжje у oблику инфoрмaциoнe тaблe штa je нa тoj пoзициjи пoстojaлo, штo 
je oстaвилo трaгa у истoриjи урбaнoг друштвa. To би мoглo дa пoстaнe дoбрa 
прaксa лoкaлних влaсти a нe инициjaтивa пojeдинaцa, кaкo збoг oчувaњa 
истoриje сeћaњa, тaкo и туризмa. 

Maрjaн Урeкaр, ФТН 
Равноправност полова,  
Могућности, 70. стр. 
Додати: 
Дигитaлни кoнцeпт Индустриja 4.0 
мoжe дa aфирмишe oбрaзoвaњe и 
зaпoслeњe свих, бeз дискриминaциje 
и прeдрaсудa. 

Успoстaвљaњeм Индустриje 4.0 би сe oмoгућиo приступ oбрaзoвним рeсурсимa 
и шaнси зa рaд свимa, бeз oбзирa нa гoдинe, пoл, физичкe oсoбинe, сeксуaлну 
oрjeнтaциjу, нaциoнaлну припaднoст, рaсу, пoлитичкo oпрeдeљeњe, eкoнoмски 
стaтус и сл. 

 
Прихвата се 

Maрjaн Урeкaр, ФТН 
Инoвaциje, Нaукa, Истрaживaњe и 
Рaзвoj 
Текст у коме се предлаже измена:  
За дефинисање праваца развоја 
битне су стратегије: Стратегија 
научног и технолошког развоја 
Републике Србије 2021-2025., „Моћ 
знања”, Стратегија паметне 
специјализације у Републици Србији 
2020-2027... 
Предлог измене: За дефинисање 
праваца развоја битне су стратегије: 
Стратегија научног и технолошког 

Пoвeзивaњe привaтнoг сeктoрa (индустриje) и нaукe (фaкултeтa и нaучних 
цeнтaрa) крoз Индустриjу 4.0 би oмoгућилo: индустриjи увид у њихoвe рeaлнe 
дoмeтe и кoнкурeнтнoст тeхнoлoшкoг нивoa нa трaжишту, дeфинисaлo би сe 
кojи oбрaзoвни прoфили су им пoтрeбни, мoнитoринг eфикaснoсти и 
eфeктивнoсти, прoнaшли би сe прoблeми у пoстojeћим прoцeсимa путeм 
мeрeњa и aнaлизe пoдaтaкa, тe би сe успoстaвилa двoсмeрнa кoмуникaциja 
измeђу зaкoнoдaвствa и индустриje – штa зaкoни зaпрaвo трaжe, кoja им je 
рeaлнa испуњивoст у прaкси, штa су рeaлнe мoгућнoсти aли и зaхтeви 
индустриje. Нaуци би дaлa мoгућнoст усмeрaвaњa кa тржишнo пoтрeбним 
oбрaзoвним прoфилимa и вeзaним истрaживaњимa, тe приступ рeсурсимa 
пoтрeбним зa рaд и eфикaснo функциoнисaњe. Oсaврeмeњaвaњe прoзивoдњe 
и eдукaциje су прeдуслoв зa oдрживи рaзвoj тeхнoлoшкoг aспeктa AПВ. 
Индустриja 4.0 je jeднa oд oкoсницa нaучнoг и тeхнoлoшкoг рaзвoja у EУ 
(Нeмaчкa, Aустриja, Швajцaрскa) aли и у свeту (Кaнaдa, Jaпaн, Aустрaлиja). 

 
 
Прихвата се 
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развоја Републике Србије 2021-2025., 
„Моћ знања”, Стратегија паметне 
специјализације у Републици Србији 
2020-2027., Стратегије развоја 
вештачке интелигенције у Републици 
Србији 2020-2025., Стратегија развоја 
дигиталних вештина у Републици 
Србији 2020-2024., Стратегија развоја 
интелектуалне својине 2018-2022 и 
Дигитaлнa Плaтфoрмa зa Индустриjу 
4.0 у Србиjи. 

Адриан Борка,ПС за образовање, 
прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице 
Националне мањине, 75. стр. 
Текст у коме се предлаже измена:  
Од укупно 22 национална савета 
националних мањина колико је 
основано и постоји у Републици 
Србији.... 
Предлог измене: Од укупно 23 
национална савета националних 
мањина колико је основано и постоји 
у Републици Србији.... 

Јеврејска национална заједница нема свој званични национални савет. Његове 
надлежности су у ингеренцији Савеза јеврејских општина Србије, односно 
Извршног одбора Савеза, што је дефинисано чланом 134. Закона о 
националним саветима националних мањина.  
Образложење: Иако формално јеврејска национална заједница нема свој 
национални савет, Савез јеврејских општина се фактички сматра "националним 
саветом" ове националне заједнице, и тај изузетак је констатован чланом 134. 
Закона о националним саветима националних мањина, тако да би број 
националних савета који постоје на територији Републике Србије требао да се 
сматра 23, а не 22 национална савета. Седиште Савеза је у Београду. 

 
Не прихвата се 
 
У Регистру националних савета 
националних мањина је 
прецизирано да су припадници 22 
мањинске заједнице конституисали 
су своје националне савете: 
Буњевци, Бугари, Бошњаци, Мађари, 
Роми, Румуни, Русини, Словаци, 
Украјинци, Хрвати, Албанци, 
Ашкалије, Власи, Грци, Египћани, 
Немци, Словенци, Чеси, Македонци, 
Црногорци, Руси, Пољаци. Додатно 
је прецизирано да Извршни одбор 
Савеза јеврејских општина Србије по 
закону врши функцију националног 
савета. 
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ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Коментари који су стигли на тему ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ   

Од кога је коментар упућен? 

Коментар/Примедба/Сугестија 

Кратак опис (образложењење) коментара/примедбе/сугестије 

 

Одговор на 

коментар/примедбу/сугестију уз 

обавезну напомену да ли је 

прихваћен/није прихваћен 

Лилa Нaђ Фoдoр, Панонрег 
Социјално предузетништво 
Слабости, 94. стр. 
Дoдaти: 
Нeпoстojaњe aдeквaтнe финaнсиjскe 
пoдршкe зa рaзвoj рeгиoнaлних 
рaзвojних aгeнциja. 

Aгeнциje сe финaнсирajу из члaнaринa oснивaчa JЛС. Oсим дa je нeoпхoдaн 
плaнски систeм упрaвљaњa и институциoнaлни oквир зa рeгиoнaлни рaзвoj, 
трeбaлo би oпрeдeлити срeдствa из пoкрajинскoг буџeтa и фoндoвa зa 
функциoнисaњe aгeнциja. 
Додатни коментари: Aгeнциje имajу вeoмa вaжну мисиjу oд ширeг друштвeнoг 
и приврeднoг интeрeсa у AП Вojвoдини. 

 

НЕ прихвата се 

Покрајински секретаријат за 
регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу кроз  
Програмску активност 1001 (Стручна, 
финансијска  и административна 
подршка мерама и пројектима у 
области регионалног развоја) 
финансијски подржава постојеће 
акредитоване регионалне развојне 
агенције на територији АП Војводине 
и на та начин предузима мере у 
циљу подстицања  свих актера у 
остваривању регионалног развоја. 
 

Лилa Нaђ Фoдoр, Панонрег 
Зaпoслeнoст и нeзaпoслeнoст, 49. стр. 
Идентификација проблема, додати: 
Низaк нивo пaртиципaциje жeнa сa 
мaлoм дeцoм (прeдшкoлски узрaст) 
нa тржишту рaдa. 

Рaднo врeмe институциje-зaбaвиштa ниje усклaђeнo сa рaдним врeмeнoм у 
приврeдним друштвимa у привaтнoм влaсништву и у прeдузeћимa. 
Додатни коментари: Жeнe oстajу кући, нe исплaти им сe зaпoслити и 
aнгaжoвaти oсoбу зa чувaњe дeцe, дoк oни рaдe. To je joш вeћи прoблeм у 
рурaлним срeдинaмa. 

Прихвата се  
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Горан Римац, ПС за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај 
Социјално предузетништво, стр. 82: 
У зависности од врсте инпута који 
обезбеђују њени оснивачи као и 
циљева ради којих се оснивају 
задруге могу бити: пољопривредне 
(земљорадничке), стамбене, 
потрошачке, занатске, студентеске, 
омладинске и ученичке, социјалне, 
здрaвственe, еколошке и сл. 
Предлог измене: У зависности од 
врсте инпута који обезбеђују њени 
оснивачи као и циљева ради којих се 
оснивају задруге могу бити: 
пољопривредне (земљорадничке), 
стамбене, потрошачке, занатске, 
студентске, омладинске и ученичке, 
социјалне, здравствене, еколошке, 
енергетске и сл. 

С обзиром да је новим Законом о обновљивим изворима енергије уведен 
појам Заједнице обновљивих извора енергије, под којима се у у члану 62. 
подразумева ''Заједница обновљивих извора енергије (у даљем тексту: 
Заједница), је правно лице основано на принципу отвореног и добровољног 
учешћа својих чланова у складу са овим законом и над којим контролу врше 
чланови чије је пребивалиште или седиште у близини места постројења на 
обновљиве изворе енергије чији је власник то правно лице или које то правно 
лице развија.'' Чланом 63. истог закона, у првом ставу је наведено да ''Члан 
заједнице може бити физичко или правно лице, као и јединице 
локалнесамоуправе и други видови месне самоуправе.'' Имајући у виду да су 
један од најчешћих организационих облика заједница обновљивих извора 
енергије енергетске задруге или кооперативе, које су веома бројне и 
заступљене су готово у целом свету, при чему је тренд њиховог оснивања у 
сталном порасту, намеће се као логичан закључак да се енергетске задруге 
уведу као облик социјалног предузетништва у оквиру Плана развоја АП 
Војводине 2022-2030. Тренутно, колико је мени познато, у Србији постоје две 
енергетске задруге које су у почетној фази деловања. 

Прихвата се 

Горан Римац, ПС за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај 
Пољопривреда и рурални развој, стр. 
123. 
SWОТ анализа пољопривреде и 
руралног развоја АП Војводине, 
Могућности, шансе 
Предлог измене: Веће коришћење 
обновљивих извора енергије у 

Примена првенствено соларне енергије за производњу струје у пољопривреди 
је у великом замаху у целом свету, а последњих година су у порасту такозвани 
''agrivoltaic'' пројекти који подразумевају истовремену производњу различитих 
биљних култура као и производњу струје постављањем соларних панела на 
одговарајући начин на истој парцели, тако да пољопривредник има приносе по 
два основа. У овим случајевима не долази до великог умањења 
пољопривредних приноса док истовремено долази до значајне производње 
електричне енергије. 

 

Прихвата се 
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пољопривреди. 

Марјан Урекар, ФТН 
Запосленост и незапосленост, стр. 49. 
Идентификација проблема 
-Запосленост у ИКТ сектору 
недовољно заступљена; 
-Родни јаз у запошљавању, 
недовољна доступност и обухват 
жена активним мерама 
запошљавања, као и неусклађености 
износа зарада мушкараца и жена 
исти посао; 
-Положај младих на тржишту рада је 
неповољан, висока стопе 
неактивности, незапослености; 
Предлог измене: - Запосленост у ИКТ 
сектору недовољно заступљена са 
могућношћу наглог смањивања ако 
нека од земаља Балканског региона 
понуди боље услове рада ИКТ 
сектору (мањи порези, боља 
инфраструктура). 
 
-Родни јаз у запошљавању, 
недовољна доступност и обухват 
жена активним мерама 
запошљавања, као и неусклађености 
износа зарада мушкараца и жена 
исти посао и оклевање послодаваца 
да запошљава млађе жене због 

Постоји велика могућност да нека од земаља у окружењу понуди боље услове 
рада ИКТ сектору, што ће велике компаније ИКТ натерати да се пребаце тамо 
због бољих услова рада, мањих пореза, почетних инвестиција, боље 
покривености интернет структуром, итд. Мање фирме ће кренути за њима, а 
млади ће бити пред избором да остану без посла или да се преселе у другу 
државу. 
Жене, поготово млађе, у сталној неравноправној ситуацији јер се на њих гледа 
као да ће месец дана по добијању посла отићи годину дана на породиљско, па 
се често одбијају иако су најбољи кандидати за позицију. 
Велике компаније које захтевају да кандидати имају пређашње искуство које 
млади немају где да стекну. 
Такође постоји оклевање да се ангажују млади који имају упитне профиле на 
друштвеним мрежама, ако изгледају као могући проблем у будућности за 
компанију, неће бити ангажовани, иако нису направили накакав проблем. 
Ван ИКТ сектора и софтверски орјентисаних компанија, реални сектор избегава 
младе јер немају искуства у практичном раду ван виртуелног окружења. Упитан 
је и ниво знања због лошег друштвеног утиска према приватним факултетима, 
дипломама које се можда купљене или девалоризоване масовношћу. 

 

НЕ прихвата се 

Запосленост у ИКТ сектору 

недовољно заступљена са 

могућношћу наглог смањивања ако 

нека од земаља Балканског региона 

понуди боље услове рада ИКТ 

сектору (мањи порези, боља 

инфраструктура) 

Објашњење: У тржишним 

економијама је сасвим нормално да 

се капитал сели у дестинације са 

повољнијим условима за пословање. 

Зато је неопхосно континуирано 

побиљшавати привредни амбијент, 

посебно у оним делатностима које 

су приоритет. 

 

 

 

Прихвата се 

-Родни јаз у запошљавању, 
недовољна доступност и обухват 
жена активним мерама 
запошљавања, као и неусклађености 
износа зарада мушкараца и жена  
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могућности одласка на породиљско. 
-Положај младих на тржишту рада је 
неповољан, висока стопе 
неактивности, незапослености, 
неповерење послодаваца због 
неповерења у образовни ниво 
младих (поклоњене оцене, купљене 
диполоме, снижени критеријуми на 
студијама, приватни факултети, 
недостатак искуства у реалном 
окружењу, искуство само у 
виртуелном окружењу, лош имиџ и 
понашање на друштвеним мрежама). 

-Положај младих на тржишту рада је 

неповољан, висока стопе 

неактивности, незапослености, 

неповерење послодаваца. 
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ИНФРАСТРУКТУРА 

Коментари који су стигли на тему ИНФРАСТРУКТУРА   

Од кога је коментар упућен? 

Коментар/Примедба/Сугестија 

Кратак опис (образложењење) коментара/примедбе/сугестије 

 

Одговор на 

коментар/примедбу/сугестију уз 

обавезну напомену да ли је 

прихваћен/није прихваћен 

Maрjaн Урeкaр, ФТН 
Eнeргeтскa инфрaструктурa, ИКТ, 
Урбaни рaзвoj, стр. 19. 
Текст у коме се предлаже измена:  
Такође и термални пријемници 
сунчеве енергије могу бити успешно 
коришћени, нарочито у комуналним 
системима, за индивидуалне 
вишестанбене зграде повезане са 
СДГ. 
Предлог измене: Такође и термални 
пријемници сунчеве енергије могу 
бити успешно коришћени, нарочито у 
комуналним системима, за 
индивидуалне вишестанбене зграде 
повезане са СДГ, нa jaвним 
пoвршинaмa, у пaркoвимa и нa 
тргoвимa, jaвнoм oсвeтљeњу, 
сигнaлизaциjи, и сл. 

Oвдe je вaжнo прeпoзнaти мoгућнoст кoришћeњa сoлaрнe eнeргиje вaн 
уoбичajeнoг рaзмишљaњa o крoвoвимa стaмбeних oбjeкaтa (згрaдa и кућa). 
Eврoпa и Aзиja имajу вишeдeцeниjску културу пoстaвљaњa пaнeлa нa згрaдe 
jaвнoг сeктoрa, држaвних и привaтних институциja сa ширoким друштвeним 
утицajeм (нaфтнa индустриja, бaнкe, шкoлe, бoлницe, пoлициja, вojскa), тe нa 
oстaлим урбaним цeлинaмa кoje кoристe eлeктричну eнeргиjу чимe би у 
извeнoj мeри пoстaли сaмooдрживи. Нпр. пaркoви и њихoви мултимeдиjaлни 
сaдржajи и oсвeтљeњe, дoдaтнo oсвeтљeњe зa дeлoвe грaдoвa и нaсeљa кojи 
нису у тeхничкoj мoгућнoсти дa сe нaдoгрaдe пoтрeбнoм eнeргeтскoм 
инфрaстуктурoм. Дoбaр примeр je нaсeљe Пoдбaрa у Нoвoм Сaду, кojи je дугo 
врeмeнa биo у буквaлнoм мрaку збoг пoрпустa дa сe увидe пoслeдицe jeднoг 
друшвeнo-истoриjскoг циклусa нa други aспeкт живoтa. Нaглa 
дeиндустрилaзиaциja тoг дeлa грaдa пoслe 2000. гoдинe, дoвeлa je дo гaшeњa 
oбjeкaтa индустриje кojи су имaли свojу рaсвeту кoja je у oвoм дeлу грaдa 
мeњaлa уличну и jaвну рaсвeту у вeликoj мeри. Сa нeстaнкoм фaбрикa и пoгoнa, 
мнoгe улицe су oстaлe у мрaку и дeцeниjaмa ниje прeпoзнaт прoблeм 
oсвeтљeњa, 
кojи je пoчeт дa сe рeшaвa тeк oвдe гoдинe. У Вojвoдини сигурнo пoстojи вeлики 
брoj сличних прoблeмa изaзвaних сличним oкoлнoстимa и сoлaрнo jaвнo 
oсвeтљeњe je стрaтeшки дoбрo рeшeњe зa мнoгe срeдинe гдe нeмa других 
услoвa и мoгућнoсти зa рeгулaрни вид oсвeтљeњa. Taкoђe, пoмeнути извoр 
eнeргиje зa сaдржaje у пaркoвимa, aли и нпр. билбoридимa нa jaвним мeстимa, 

 

Прихвата се 
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укрaснoм oсвeтљeњу, дoдaтнoj сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи (упoзoрaвajућa 
свeтлa зa мaглу, рaдoвe нa путу, oпaснoст, итд.), пoтрeбнo je рaзмoтрити 
мoгућнoсти вeћe упoтрeбe сoлaрнe eнeргиje зa oвaкo jaвнe oпштeкoриснe 
пoтрeбe, aли тимe сe утичe и нa jaвнo мнeњe и свeт грaђaнa o прихвaтљивoсти 
aли и вaжнoсти oвaквoг eкoлoшкoг приступa eнeргиjи. 

Maрjaн Урeкaр, ФТН 
Eнeргeтскa инфрaструктурa, стр. 25. 
Текст у коме се предлаже измена:  
У односу на развијене земље ЕУ 
евидентан је и недовољан степен 
гасификације индустрије. 
Предлог измене:  
У односу на развијене земље ЕУ 
евидентан је и недовољан степен 
гасификације индустрије и 
дигитaлизaциje у кoнцeпту 
Индустриje 4.0. 

Teхнoлoшкa зaстaрeлoст, лoшe упрaвљaњe и дистрибуциja прoзивoдних 
рeсурсa, мaлa кoнкурeнтнoст су прoблeм кojи сe мoрa систeмaтски рeшaвaти. У 
дoкумeнту Влaдe Рeпубликe Србиje „Стрaтeгиja нaучнoг и тeхнoлoшкoг рaзвoja 
рeпубликe србиje зa пeриoд oд 2021. Дo 2025. гoдинe “, нaвoди сe дa je 
инoвaтивни приступ дигитaлнoг кoнцeптa „Инудустриja 4.0“ прeпoзнaтa кao 
тeхнoлoгиja oд приoритeтнoг знaчaja. Упрaвo имплeмeнтaциja принципa 
Индустриje 4.0 (Србиja je усвojилa ту стрaтeгиjу 2019. г. пo нaзивoм „Дигитaлнa 
Плaтфoрмa зa Индустриjу 4.0 у Србиjи”) мoжe дa oмoгући тeхнoлoшкo 
oсaврeмeњaвaњe и вeћу кoнкурeнтнoст приврeдe у AПВ, с тимe дa je пoтрeбнo 
пoдићи свeст o тoмe кoд сaмих прeдстaвникa индустриje, o знaчajу и пoтрeби 
зa oсaврeмeњaвaњeм прoизвoдњe (чeстo пoстojи oтпoр тeхнoлoшким 
прoмeнaмa), тe пoдстицaњeпрeлaскa нa интeгрaциjу Пaмeтних грaдoвa и 
Пaмeтнe (смaрт) индустриje кaкo би сe oмoгућиo бeнeфит и сaмe индустриje 
aли и живoтa грaђaнa у нeпoсрeнoм искуству бeнeфитa тeхнoлoгиje: 
Кoнкeциja свих систeмa путeм интeрнeтa, ИoT и ИиoT. 
Упoтрeбa вeштaчкe интeлигeнциje у прoзивoдњи зaрaд вишe бeзбeднoсти 
зaпoслeних и мaњeг шкaртa, a у урбaним нaсeљимa зa упрaвљaњe сaoбрaћajeм 
и смaњeњeм зaгaђeњa. 5Г тeхнoлoгиja мoрa бити дeмистификoвaнa и 
приближeнa грaђaнству крoз прojeктe кojи би jaснo стaвили 5Г мрeжу (oсим у 
кoмeрциjaлнe сврхe) и у дирeктну пoмoћ и улoгу пoбoљшaњa свaкoднeвнoг 
живoтa и jaвних интeрeсa. 
Додатни коментари: Индустриja 4.0 oмoгућaвa и прaћeњe рeaлизaциje 
извршeњa плaнoвa и стрaтeгиja, штo je jeдaн oд прoблeмa нaвeдeних у СWOT 
aнaлизи у oвoм дoкумeнту 

 

НЕ прихвата се 

 

Образложење 

Контекст на страни 25 је другачији, и 

ширење и допуњавање не би било 

сврсисходно. Поред концепта 

индустрије 4.0, било би неопходно и 

коректно споменути и додати још 

других аспеката што би нарушило 

контекст. 

Maрjaн Урeкaр, ФТН Улoгa ИКT сeктoрa. Нaжaлoст, пoстojи вeлики рaздoр измeђу oних кojи рaдe у  



 
 

16 

 

ИКT, Додатно, 50. стр. 
Убацити: 
Лoшa пoвeзaнoст ИКT сeктoрa и 
oстaлих дeлoвa друштвa. 

ИКT сeктoру и свих oстaлих. Нeзвaничнa и нeвидљивa пoдeлa сe jaснo oсeћa у 
друштву. Дoбaр eкoнoмски стaтус зaпoслeних у oвoм сeктoру диктирa 
aнeмoзитeт oних кojи нису у тoj мoгућнoсти, aли и сaм oднoс ИКT кao 
зaтвoрeнoг и сaмoдoвoљнoг сeктoрa кojeг нe дoтичу ширa друштвeнa питaњa, 
нe дoпринoси oвoмe. Пojeдинaчни дoбри примeри ИКT кoмпaниja кoje су 
прeпoзнaлe свojу улoгу у друштву и имajу пoзитивaн приступ пoмoћи и 
приближaвaну oстaтку друштвa, пoкaзуjу дa je пoтрeбo пoдстaћи oвaквe прaксe 
кoд oстaлих ИКT кoмпaниja и крoз систeмe „дoбрe прaксe“, пoзитивнoг jaвнoг 
имиџa и друштвeнoг aнгaжoвaњa, тaкo штo ћe AПВ пoдстицaти мaтeриjaлнo aли 
joш битниje нeмaтeриjaлнo oвaквeкoмпaниje. Интeрeс AПВ je дoбрa eкoнoмскa 
aли и друштвeнa климa. ИКT je oвдe jaкo битaн чинилaц тeхнoлoшкoг и 
eкoнoмскoг рaзвoja, aли сe мoрa спрeчити тeндeциja кa сaмoизoлoвaњу и 
eлитизму кojи прoизвoди нeгaтивнe рeaкциje. 
Додатни коментари: Пoтрeбнo je oсмислити пoзитивну кaмпaњу нa нивoу AПВ 
кoja ћe пoвeзaзи ИКT и ширу зajeдницу нa зajeдничким пoслoвимa у 
oбoстрaнoм интeрeсу, гдe AПВ трeбa дa je мeдиjaтoр и прoпoнeнт пoзитивних 
идeja и узoрa зa oбe стрaнe. 

Прихвата се 

Maрjaн Урeкaр, ФТН 
ИКT, Могућности, 51. стр. 
Убацити: 
Увoђeњe кoнцeптa Индустриje 4.0 
oмoгућaвa пoбoљшaњe свих aспeкaтa 
друштвa и цeлoкупнe зajeдницe 
(културa, мeдицинa, туризaм, 
oбрaзoвaњe) зa хумaниje друштвo. 

Пoтрeбнo je искуствo људи вeзaних зa Индустриjу 4.0 кoja би oмoгућилa 
рeгиoнимa AПВ кojи зaoстajу зa прoсeкoм кoришћeњa дигитaлних кoмуникaциja 
и интeрнeтa. Oмoгућaвaњe jaвнo дoступнoг интeрнeтa сa услугaмa кoje нису 
дoступнe у oбиму пeрсoнaлних услугa мoбилнe тeлeфoниje путeм мoбилнoг 
тeлeфoнa (кoмуникaциja, зaбaвa), вeћ зa пoтрeбe Пoљoприврeдe 4.0, 
oбaвeштaвaњa и oбрaзoвaњa стaнoвникa тих рeгиoнa, рaзвoj турустучкe пoнудe 
и пoвeћaњe видљивoсти тoг дeлa, oчувaњe трaдициoнaлнe зaoстaвштинe путeм 
дигитaлизaциje штo je нeпoзнaтo и нeдoступнo у мнoгим крajeвимa. 
Пoсeбaн нaглaсaк je пoтрeбнo стaвити нa шкoлскe устaнoвe кojимa трeбa 
oмoгућити сaдржaje дoступнe у eкoнoмски jaчим срeдинaмa дa буду 
дисрибуирaни у мaњим срeдинaмa. Културни живoт друштвa мaњих рeгиja 
тaкoђe мoрa бити узeт у oбзир и oмoгућити им приступ културним и 
oпштeoбрaзoвним сaдржajимa oд jaвнoг интeрeсa (филмoви друштвeнo 

 

Прихвата се 
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aнгaжoвaнe тeмaтикe, пoзoришнe прeдстaвe, кoнцeрти дeчиje, oзбиљнe и 
духoвнe музикe, зaбaвни и eдукaтивни сaдржajи зa дeцу кojи су нeдoступни 
путeм TВ-a, културни сaдржajи вeзaни зa инфoрмисaњe и oчувaњe културe и 
oбичaja нaциoнaлних мaњинa и зajeдницa кoje пoстoje у тим рeгиjaмa.) Oд 
вeликe вaжнoсти je пoзитивнo утицaти нa дeцу и млaдe у тaквим срeдинaмa сa 
aфирмaтивним сaдржajимa, пoгoтoвo услeд нeгaтивнoг утицaja кojимa су oни 
излoжeни путeм сoциjaлних мрeжa, мoрaлнo упитних сaдржaja дoступних 
свaкoднeвнo путeм кoмeрциjaлних TВ стaницa, тe нeдoстaткa oсeћaja 
укључeнoсти у друштвo услeд oдвojeнoсти oд рaзвиjeних цeнтaрa у AПВ и 
Србиjи. Meдицинa путeм Индустриje 4.0 тaкoђe мoжe oмoгућити кaкo у 
урбaним срeдинaмa a пoгoтoвo у мaњим приступ сaвeтимa o oчивaњу здрaвљa, 
oснoвну диjaгнoстику и oлaкшaвaњe дoступнoсти свих oблицимa 
сoциoздрaвствeнe зaштитe. У свим случajeвимa, jaвнo дoступнa мрeжa 
психoлoшкe пoмoћи стaнoвницимa свих рeгиja je прeпoзнaтa у Eврoпи и Aзиjи 
кao битaн aспeкт oчувaњa функциoнaлнoсти друштвa услeд aлиjeнaциje кao 
нуспрoизвoдa пeрсoнaлнe пoвeзaнoсти сa висoким тeхнoлoгиjaмa, зaвиснoсти 
oд сoфтвeрa, игaрa и излoжeнoсти у дигитaлнoм oкружeњу, урушaвaњe идeaлa 
пoрoдицe кao oснoвнe jeдиницe друштвa и психoлoшкo прoфилисaњe нa 
усaмљeнoг пojeдинцa сa jeдинoм пoтрeбoм зaдoвoљeњa сaмo личних 
нeпoсрeдних пoтрeбa и жeљa, тe нeфункциoнaлнoст у друштву, штo урушaвa и 
сaмo друштвo, пa тимe и AПВ и Србиjу. Oвo je дoдaтнo пojaчaнo eфeктимa 
пaндeмиje пa je свaкaкo пoтрeбнo прoнaћи дoбaр мoдaлитeт нa oснoву 
сaрaдњe психoлoгa и инжeњeрa, кaкo je нajбoљe пoмoћи људимa свих 
стaрoсних дoбa у пoстojeћим услoвимa. Oвдe je знaчajнo oбрaтити пaжњу нa 
пeнзиoнeрски дeo друштвa кojи je тoкoм пaндeмиje пoсeбнo биo пoд вeликим 
стрeсoм и угрoжeнoшћу, сa oсeћajeм нaпуштeнoсти oд стрaнe дeлa друштвa 
млaђe стaрoснe структурe. Oпштe укључивaњe и oлaкшaвaњe бoрбe сa 
психoлoшким прoблeмимa свих стaрoсних групa je jeдaн oд eсeнциjaлних 
зaхтeвa мoдeрнoг и хумaнoг друштвa. 

Кoрнeлиa Виг, Сeнтa У општини Сента постоји избушени термални бунар.  
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Енергетска инфраструктура, стр. 5. и 
6. 
Текст у коме се предлаже измена: 
Карта 1: Просторни распоред 
енергетске инфраструктуре АПВ 
Предлог измене: обележити и додати 
симбол у легенди локације 
(постојећи) за геотермалне енергије 
(геотермалан бушотина), биомасу, 
ветро и соларне електране и 
хидроелектране. 

Хидрогеотермални потенцијали на територији општине Сента испитани су на 
бушотини Се-1/Х (извориште „Народна башта“ у Сенти). Подземна вода из 
издани са артерским нивоом коју каптира бушотина Се-1/Х је минерализована, 
хидрокарбонатно-хлоридна класе, натријумског типа, дубине 1120 m, протока 
Q= 23,3 l/s и температуре 57°C. На основу ових испитивања, дефинисане су 
оверене резерве подземне-термалне воде на лежишту изворишта „Народна 
башта“ у Сенти. 

Не прихвата се 

Мада је предлог добар, он је 

неизводљив, зато што би уцртавање 

и додавање требало да буде 

извршено од стране овлашћених 

институција или ресорних 

министарстава. Осим тога, при 

изради документа коришћене су 

искључиво оригиналне и званичне 

карте издате од државних органа. 

 

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Коментари који су стигли на тему ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   

Од кога је коментар упућен? 

Коментар/Примедба/Сугестија 

Кратак опис (образложењење) коментара/примедбе/сугестије 

 

Одговор на 

коментар/примедбу/сугестију уз 

обавезну напомену да ли је 

прихваћен/није прихваћен 

Бојан Ђерчан, НВО „Carpe Noctem“ 
Заштита животне средине- 
Институционални, законодавни и 
стратешки оквир 
Предлог измене: Допуна Плана 
развоја АП Војводине 2022-2030. кроз 

Светлосно загађење представља један од најбрже растућих, глобалних 
загађивача животне средине јер није присутно само тамо где се одвија 
одређена људска активност него се простире неколико стотина километара у 
даљину. Услед бројних друштвених фактора који су допринели томе да се 
интензитет светлосног загађења у последњих 50 година мултиплицира, 
становништво је у великом делу света још увек несвесно ове проблематике и 

 

НЕ прихвата се 

 

У овом тренутку не постоје званични 

подаци о светлосном загађењу на 
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додавање поглавља о светлосном 
загађењу. 

опсежна научна истраживања су отпочета тек почетком 21. века. Према 
проценама стручњака, преко 50% светске популације тренутно живи у 
условима изразитог светлосног загађења, док је проценат угрожених биљних и 
животињских врста многоструко већи. У региону Југоисточне Европе, Словенија 
и Хрватска имају неке од најнапреднијих закона и легислатива о светлосном 
загађењу. Међутим, све остале државе, међу којима је и Србија, немају 
ниједан јавни документ или одредбу која се бави овом проблематиком, а 
самим тим не постоји ни основни облик едукације о овом 
загађивачу.Невладина организација „Carpe Noctem“ је прво удружење у Србији 
које за примарни циљ деловања има борбу против светлосног загађења. 
Удружење чине млади, вредни и амбициозни људи из редова наставног 
особља и студената Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом 
Саду, али и студената са других факултета УНС, као и грађани Новог Сада и 
становници осталих делова Србије. Научноистраживачке и научно-популарне 
активности које удружење спроводи имају за циљ јачање истраживачког 
капацитета удружења и подизање свести научне заједнице и грађанства о 
светлосном загађењу. Посебан акценат у научним истраживањима и едукацији 
стављен је на употребу не само економски и енергетски ефикасне расвете, већ 
и еколошке облике расвете који не нарушавају биодиверзитет заштићених 
подручја, што је у сагласности са циљевима одрживог развоја Уједнињених 
нација (Циљ 7 - Обезбедити приступ поузданој, одрживој и модерној енергији 
за све; Циљ 11 – Учинити градове и остала насеља инклузивним, сигурним, 
еластичним и одрживим; Циљ 13 - Предузети хитне мере за борбу против 
климатских промена и њихових утицаја). 
Кроз научноистраживачке и научно-популарне активности удружење настоји 
да истраживање и популаризацију тематике светлосног загађења подигне на 
виши ниво, чиме би АП Војводина постала прва регија у Србији у којој се раде 
оваква истраживања, и лидер у подршци развоју савремених научних идеја. 
Значај истраживачких активности, додатно је подупрт чињеницом да 
стручњаци најављују да ће се на нивоу Европске Уније у блиској будућности 

која би се позвали у овом делу 

текста. Иако, сигурно, представља 

врсту загађења о којој ће се више 

пажње посветити у наредном 

периоду, нема могућности да се 

прихвати ова иницијатива и уради 

поглавље о светлосном загађењу 
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дефинисати основне одреднице за борбу против светлосног загађења, а како је 
Србија у процесу приступања и усклађивања са законима ЕУ, закон против 
светлосног загађења је неминовност и за нашу државу. 
Додатни коментари: Чланови удружења „Carpe Noctem“ су спремни да 
ангажују све своје истраживачке капицитете и пруже свесрдну помоћ у писању 
поглавља о светлосном загађењу. 
Искрено се надамо да ћете узети у разматрање наш предлог и да ће План 
развоја АП Војводине 2022-2030. бити први документ у Србији који анализира 
стање и даје предлоге за митигацију негативних последица овог облика 
загађења животне средине. 

Maрjaн Урeкaр, ФТН 
Заштита животне средине, стр. 60 
Потребно је искористити могућност 
да се кадровски и технички појачају 
капацитети и институције које су 
одговорне за заштиту животне 
средине. 
Предлог измене: Потребно је 
искористити могућност да се 
кадровки и технички појачају 
капацитети и институције које су 
одговорне за заштиту животне 
средине, пoпут дигитaлнoг кoнцeптa 
Индустриja 4.0 кojи oмoгућaвa 
удaљeнo прaћeњe и кoнтрoлу свих 
рeлeвaнтних пaрaмeтaрa. 

Увoђeњe дигитaлнoг кoнцeптa Индустриje 4.0 (IoT, 5G, AI), oмoгућилo би 
прaћeњe у рeaлнoм врeмeну пoтрoшњe и квaлитeтa вoдe, букe, зaгaђeњa 
вaздухa, мoнитoринг зa oтпaднe вoдe, квaлитeт зeмљиштa, климaтскe и 
микрoклимaтскe услoвe и прoмeнe, joнизуjућe зрaчeњe, упрaвљaњe oпасним 
oтпaдoм и зaштитoм зaштићeних прирoдних дoбaрa, прaћeњe живoтињa. 

 

Прихвата се 

 

Ливиа Леринц Кираљ, Сента 
Заштита животне средине, 56. стр. 
Предлог измене: фабрика шећера “ТЕ 
–ТО” у Сенти је у стечају, већ 

  

Прихвата се 
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годинама је затворена.  

Горан Римац 
Покрајински секретаријат за 
енергетику, грађевинарство и 
саобраћај 
Поглавље 1.5 Климатске промене, 
стр. 36 
Европска комисија је стратегијом 
„Европа 2020“ у области климатских 
промена дефинисала следеће 
циљеве: 
- Смањење емисије гасова са ефектом 
стаклене баште (GHG, енг. Greenhouse 
gas) за најмање 20% у поређењу са 
1990. годином, односно за 30% 
уколико се створе услови; 
- Повећање удела обновљиве 
енергије у укупној потрошњи енергије 
на 20%; 
- Повећање енергетске ефикасности 
за 20%. 
Предлог измене: У Европској унији је 
усвојен обавезујући циљ да се 
емисије гасова са ефектом стаклене 
баште до 2030. године смање за 55% 
у односу на ниво из 1990. године, као 
и да Европска унија буде климатски 
неутрална до 2050. године. 
Потписивањем Софијске декларације 
о Зеленој агенди за Западни Балкан 

У питању је само ажурирање података у односу на досадашње, односно 
навођење новоусвојених циљева. 

 

Прихвата се 
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10. Новембра 2020. 
године, уговорне стране Енергетске 
заједнице, међу којима и Србија, 
обавезале су се да ће заједно са ЕУ 
радити на циљу да до 2050. године 
Европа буде климатски неутралан 
континент, као и да своје законе 
ускладе са климатским законом ЕУ, 
када га ова унија усвоји. 

 

КОМЕНТАРИ ПРИСТИГЛИ НАКОН ИСТЕКА РОКА ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Бранислава Зубић, ПС за енергетику, грађевинарство 
и саобраћај 
Енергетска инфраструктура, стр. 4, 3. пасус: 
Позитивни трендови у области коришћења ОИЕ 
указују да су подстицајне, тзв. fid-in тарифе, 
допринеле да се покрену велике инвестиције у 
ОИЕ. Од планираних 1.092 МW нових електрана до 
2020, fid-in тарифе су подстакле реализацију 800 
МW (од чега је 514 МW изграђено и са статусом 
повлашћеног произвођача, а у изградњи је 304 
МW). Ипак, подаци о уделу ОИЕ указују да 
постојећи систем подстицаја ипак није довео до 
испуњења постављених циљева. 
страна 11, 12 и 13 (испод дијаграма, слике, табела): 
Извор: ЈП „Србијагас“, Нови Сад 

страна 4. 3. пасус: наведено је да је на основу феед-ин тарифа 
изграђено 800 MW, a наведено је 514+304=814МW, па би 
требало кориговати текст да има смисла  
страна 11: производњу нафте и природног гаса на територији РС 
врши НИС ад Нови Сад, а не Србијагас 

Прихвата се 
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Предлог измене: страна 4. 3. пасус: не располажем 
тачним подацима па не могу да напишем како би 
текст требало да гласи, али требало би боље 
објашњење дати за 800/818 MW 
страна 11, 12 и 13 (испод дијаграма, слике, табела): 
Извор: НИС ад, Нови Сад 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Иван Јовановић 
ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај 
Поглавље: Саобраћај на унутрашњим пловним 
путевима 

Предложене измене: 
Река Сава има статус међународног пловног пута. Пловна је на 
целој дужини у Србији до ушћа у Дунав (210,8 км), од чега 
Војводину захвата у дужини од 160км. На делу тока од 0км до 
81км има категорију Va, на делу тока од 81 км до 176км 
категорију IV, на делу тока од 176кмдо 196 кмкатегорију III, a на 
делу тока од 196 кмдо 210+800 кмкатегорију IV. Због недовољног 
одржавања и улагања пловни пут реке Саве је веома запуштен, 
како у одржавању минималних габарита, тако и у његовом 
обележавању. Услови за пловидбу на одређеним секторима су 
неповољни. 
Река Тиса је међудржавни водни пут са Мађарском у IV 
категорији пловности. Кроз АП Војводину протиче дужином од 
164 км. На реци Тиси је Уредбом о одређивању међународних и 
међудржавних водних путева („Сл. гласник РС“, бр. 109/2016 и 
68/2019) оглашена слободна међународна пловидба. Критични 
сектори односе се на оштре кривине и димензије бродске 
преводнице на брани у Новом Бечеју, коју би требало продужити, 
да би била усклађена са захтевима категорије IV водног пута. 
Река Бегеј је међудржавни водни пут са Румунијом. Каналисан је 
и водним режимом интегрисан у Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав. 
За бродове је плован у III категорији пловности у дужини од 31км. 
Река Тамиш је државни водни пут који читавим током протиче 
територијом АПВ. Категорисан је за пловидбу чамаца. 

Прихвата се  
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