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Извештај о спроведеним јавним консултацијама на тему 

циљева и мера у процесу израде Плана развоја АП 

Војводине у периоду 2023-2030. година 
 

Јавне консултације на тему циљева и мера дефинисаних у процесу израде Плана развоја АП 

Војводине у периоду 2023-2030. година спроведене су у складу са Законом о планском систему 

Републике Србије.  

Јавним консултацијама претходиле су две радионице, које су одржане у оквиру теме 

„Приоритетни циљеви развоја Војводине“ 16. и 17. маја 2022. године у Конгресном центру 

„Мастер“. Радионицама је присуствовало 136 учесника (73 првог дана и 63 другог дана) и то 

представници Развојне агенције Војводине, Немачке организације за међународну сарадњу - 

ГИЗ, Републичког завода за статистику (Сектор статистике за Војводину), Уније послодаваца 

Војводине, Привредне коморе Војводине, Фонд Европски послови, Научно-технолошког парка 

Нови Сад, ЈП Завод за урбанизам Војводине, Регионална развојна агенција Бачка, Националног 

савета Русина, Кластера транспорта и логистике Војводине, Агенција Уједињених нација за родну 

равноправност и оснаживање жена у Србији (UN Women), Института за медијацију, преговарање 

и јавне политике, Инжењера заштите животне средине и Националног центра за таленте и других 

организација цивилног друштва.  

Резултат рада на радионицама су предлози циљева и мера који су били предмет јавних 

консултација.  

Технике консултација 

Коришћена техника консултација: прикупљање писаних коментара путем предефинисаних 

образаца. 

 

Јавне консултације су се спроводиле онлајн путем портала Плана развоја, који се налази на 

интернет страници: https://www.planrazvojaapv.rs/.  Документ је био доступан за коментарисање 

и на порталу eKonsultacije Републике Србије.  

 

Период спровођења 

Првобитни период трајања онлајн јавних консултација био је од 18. октобра до 1. новембра 2022. 

године, који је затим продужен до 8. новембра 2022. године.  

 

Укључивање заинтересованих страна  

Ради информисања јавности о почетку јавних консултација, 18. октобра 2021. године је објављен 

позив на интернет страници Плана развоја АПВ 2023-2030, а затим и на интернет страницама 

Развојне агенције Војводине и Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну 

сарадњу и локалну самоуправу, као и на 9 интернет портала. Након свеобухватне анализе 

заинтересованих страна, позив за јавне консултације је упућен на преко 100 имејл адреса 

https://www.planrazvojaapv.rs/
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представника државних и покрајинских органа, чланова Тематских радних група и других 

заинтересованих страна, са позивом да информацију проследе својим колегама и 

сарадницима. 

 

Преглед пристиглих коментара: 

У периоду трајања јавних консултација (18. октобар – 8. новембар), на адресу Плана развоја АПВ 

Развојне агенције Војводине, пристигло је 87 коментара на предлоге циљева и мера у оквиру 

четири приоритетне области: 

 

Друштвени развој: 21 

Економски развој: 42 

Инфраструктура: 18 

Заштита животне средине: 6 

 

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

представника заинтересованих страна: 

 Број коментара 

UNWOMEN 66 

Покрајински секретаријат за здравство 1 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду 

и шумарство 
2 

ЈВП Воде Војводине 3 

Развојна агенција Војводине 2 

Остали 13 

 

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

размотрени од стране тима који је радио на предлозима приоритетних циљева и мера. Највише 

прикупљених коментара односило се на измене формулација текста у циљу обезбеђивања 

укључивања жена и других друштвено осетљивих група. Одређени коментари су се односили и 

на допуну статистике по полу и других групама, уколико је то могуће, као и на измену назива 

приоритетних циљева и мера.  

 

Након анализе свих коментара, прихваћено је 55 коментара, одбачено 29, а 3 коментaра ће бити 

делимично интегрисано у текст описа приоритетних циљева и мера. 

 

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

јавних консултација примљени. Табела садржи колону у којој се налази кратко образложење за 

неприхватање коментара, при чему су прихваћени коментари интегрисани у текст дефинисаних 

циљева и мера. 
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ТАБЕЛА СА СВИМ КОМЕНТАРИМА ДОБИЈЕНИМ У ПРОЦЕСУ ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА 

 

 
Тема јавних консултација 
 

 
Приоритетни циљеви и мере 

Датум  18. октобар -  8. новембар 2022. године 

Место Република Србија/АП Војводина 

Технике јавних консултација Прикупљање писаних коментара путем образаца постављених на интернет страници 
www.planrazvojaapv.rs и платформи Е-консултације www.ekonsultacije.gov.rs  

 
 

Преглед приоритетних циљева и мера 

МУЛТИКУЛТУРНА ВОЈВОДИНА ПО 
МЕРИ ГРАЂАНА 

Ко је унео 
предлог/примед

бу/сугестију? 
Коментар/примедба/сугестија 

Одговор на коментар 
/сугестију - прихваћен/није 

прихваћен (уз образложење) 

Циљ 1. Делотворне, ефикасне, 
доступне и приступачне 
здравствене и социјалне услуге које 
омогућавају квалитетнији животни 
стандард и здраве стилове живота 
свих становника АПВ 

UN WOMEN 

Предлог да се мали измени назив циља: 
Делотворне, ефикасне, доступне и приступачне 
здравствене и социјалне услуге које омогућавају 
квалитетнији животни стандард, побољшање јавног 
здравља и здраве стилове живота свих становника и 
становница АП Војводине 

Прихваћено 

 

UN WOMEN 

Убацити у опис циља: 
Према Светској здравственој организацији, предуслови 
доброг здравља су чист ваздух, стабилна клима, адекватна 
вода, санитација и хигијена, безбедно коришћење 
хемикалија, заштита од радијације, добре пољопривредне 
праксе, очување природе и слично. 

Прихваћено 

Мера 1.1. Јачање система за 
сузбијање негативних 
демографских трендова и 
унапређење популационе 
политике 

UN WOMEN 
Предлог за измену назива мере: 
Унапређење  институционалног одговора на негативне 
демографске трендове и популациону политику 

Прихваћено 

http://www.planrazvojaapv.rs/
http://www.ekonsultacije.gov.rs/
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UN WOMEN 

Предлог да се обрише подциљ пошто није релевантан за 
област: 
5.б Повећати употребу иновативних технологија, посебно 
информационих и комуникационих технологија, како би се 
промовисало оснаживање жена. 

Прихваћено 

Мера 1.2. Обезбеђење 
приступачне и свеобухватне 
социјалне сигурности свих грађана 
и грађанки на територији АПВ 

UN WOMEN 

Предлог да се преформулише назив мере на: 
Обезбеђење доступних и приступачних услуга  социјалне 
заштите свим грађаним а и грађанкама на територији АП 
Војводине 

Прихваћено 

Мера 1.3. Обезбеђење 
приступачне и свеобухватне 
здравствене заштите свих грађана 
и грађанки на територији АПВ 

ПС за здравство 

Измена назива мере: 
 
Допринос АП Војводине у обезбеђењу приступачне и 
свеобухватне здравствене заштите свих грађана и 
грађанки на територији АП Војводине 

Прихваћено 

 

UN WOMEN 

Предлог је да се наведе и шта ће се предузети у циљу 
унапређења секундарне здравствене заштите, као и на 
који начин ће се подржати локалне самоуправе за 
унапређење примарне здравствене заштите. 
 
Да ли треба поменути и Институт за јавно здравље 
Војводине, који је важан за бригу о јавном здрављу? 

Одбачено – Образложење: 
У тексту је наведено који су 
највећи пројекти за 
унапређење просторних 
услова и опремљености у 
припреми. Генерално у целом 
систему су огромне потребе 
да се одржавају објекти и да 
се занавља застарела опрема. 
Средства се додељују 
установама на сва три нивоа 
здравствене заштите на 
јавним конкурсима које 
објављује секретаријат. Што 
се тиче примарне здравствене 
заштите унапређење 
просторних услова и 
опремљености није у 
надлежности локалних 
самоуправа од последњих 
измена закона о здравственој 
заштити 2019. године од када 
је овај сегмент у надлежности 
покрајинског секретаријата, 
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тако да ће се и у ове установе 
сасвим сигурно улагати 
средства из буџета АПВ, 
такође на конкурсу 
секретаријата. Секретријат је 
дао предлог за индикатор за 
праћење улагања, 
појединачно за сваки ниво 
здравствене заштите. 
Институт за јавно здравље не 
треба посебно издвајати. 

 
UN WOMEN Предлог да се размотри укључивање и медицине рада 

Одбачено – Образложење: 
Превише детаљан приступ.  

 

UN WOMEN 
Предлог да се подциљ 3.7 обрише јер га нема у опису 
мере. 

Одбачено – Образложење: 
Институт за јавно здравље у 
оквиру програма који се 
финансира из буџета АПВ 
управо спроводи програмске 
задатке (Унапређивање 
здравствене писмености 
популације – „Знањем до 
здравих избора“ и 
Унапређивање менталног 
здравља породице – 
„Подршка од самог почеткаˮ) 
који се односе на овај подциљ 
тако да га не треба брисати. 

 
UN WOMEN 

Предлог да се подциљ 5.6 обрише јер га нема у опису 
мере. 

Прихваћено 

Мера 1.4. Обезбеђивање услова за 
повећање доступности спорта и 
рекреације свим грађанима и 
грађанкама АПВ 

UN WOMEN 
Предлог да се преформулише реченица која почиње са  
Стратешко опредељење. 

Прихваћено 

 UN WOMEN Предлог да се убаце подаци по полу уколико постоје.  Прихваћено 

 
UN WOMEN 

Предлог да се пасус који почиње Спорт је делатност од 
посебног значаја.... пребаци као уводни пасус 

Одбачено – Уводни пасус се 
односи на то шта предложена 

мера подразумева. 
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Циљ 2. Успостављено доступно, 
приступачно и функционално 
образовање, као и целоживотно 
учење усклађено са потребама 
тржишта рада, које подржава 
критичко и аналитичко 
размишљање, иновативност и 
изазове технолошког развоја 

Драган Бабић 
 

Деца су наше богатство, ако њих немамо не треба нам 
развој за наредни период...Просвета нам је ужас, свака 
Школа ради различито, из различитих уџбеника...итд тако 
да ту нема напретка. Тест за прваке није мењан 25 год!!! 
Замислите колико смо се ми променили за 25 год и које 
технологије су настале у задњих 25 год? Час да траје мање 
од 45 мин, струки ћу препустити колико тачно.Цртање и 
сликање на Апп а не на блоку.Поред писања састава 
продукција видео садржаја кроз популарне Апп, такође и 
музике. Учење правих и корисних ствари а не колика је 
годишња количина падавина у неком месту... Снимити 
предавања и пуштати на часу а наставник да даје задатке 
како би се то применило, схватило и вежбало. 

Одбачено – Наведене 
сугестије не спадају у 
надлежност покрајинских 
органа и обухват Плана 
развоја АПВ 

 
UN WOMEN 

Предлог се код Индекса родне равноправности убаци 
детаљнија анализа индекса. 

Прихваћено 

 
UN WOMEN 

Предлог да се статистика разврста по полу уколико је 
могуће 

Прихваћено 

Мера 2.1. Јачање улоге АПВ у 
процесима креирања и 
спровођења јавних политика и 
закона у области образовања, 
науке, технолошког и 
целоживотног учења у сврху 
јачања система образовања 
усмереног на развој и примену 
критичког и аналитичког 
размишљања 

   

Мера 2.2. Развој и унапређење 
образовне инфраструктуре и 
приступ ресурсима 

   

Мера 2.3. Унапређење 
запошљивости младих и 
стварање подстицајног 
окружења за стицање 
квалификација и развој 
компетенција и иновативности 
младих 
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Циљ 3. Висок квалитет и 
ефикасност високог образовања и 
научноистраживачке делатности 
прилагођени стварању потенцијала 
за убрзан развој и технолошки 
напредак АП Војводине 

Маја Сокић, 
РАВ 

Избацити реченицу у којој пише назив приоритетног циља, 
као сувишну. 

Прихваћено 

 UN WOMEN Где је могуће, разврстати податке по полу Прихваћено 

Мера 3.1. Континуирано подизање 
квалитета високог образовања 
применом резултата заснованих 
на врхунској науци и примени 
дигиталних технологија 

   

3.2. Спречавање одлива свршених 
студената кроз обезбеђење 
компатибилности студијских 
програма са потребама привреде 

UN WOMEN 

Убацити у други пасус: 
Поред тога, требало би радити на осмишљавању посебних 
мера за привлачење  младих жена и мушкараца из 
друштвено осетљивих група за похађање виших нивоа 
студија. 

Прихваћено 

3.3. Развој и унапређење 
научноистраживачке 
инфраструктуре, услова за рад и 
материјалног положаја 
истраживача у високообразовним 
и научноистраживачким 
институцијама 

Маја Сокић, 
РАВ 

Предлог да се део мере који се односи на инфраструктуру 
пребаци у меру 2.2 где се обрађује инфраструктура 
образовних институција. 
Проблем материјалног статуса тј. положаја истраживача је 
проблем који треба идентификовати и разрадити 
документима нижег хијерархијског нивоа од Плана развоја 
АПВ. 
Предлог да се ова мера обрише, али да се део о 
инфраструктури задржи и премести у област образовања. 

Одбачено - Проблем људских 
ресурса у истраживањима је 
на првом месту и ако се не 

поправи материјални статус 
истраживача ускоро нећемо 
морати ни правити планове 

за  област науке и 
истраживања, посебно у 

областима које носе 
технолошки развој државе. 

Ово је примарна ствар и мора 
стојати у плану развоја. 

3.4. Обезбеђивање услова за 
јачање интернационалне научне 
сарадње и сарадње науке са 
привредом 

   

Циљ 4. Унапређен утицај културе, 
наслеђа и стваралаштва на 
креирање друштвених вредности и 
кохезије   

UN WOMEN 

Предлог да се на у наставку првог пасуса дода следеће: 
Додатно, културни изрази у разним облицима – биоскоп, 
сценска уметност, визуелне уметности, књижевност, 
дизајн – утичу на перцепцију родних односа у друштву, 

Прихваћено 
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историјски и у савременом времену, па самим тим утичу и 
на родну равноправност, а овај утицај може бити директан 
или индиректан. Кроз културне садржаје се може утицати 
на разградњу стереотипа, на преиспитивање родних улога 
у друштву, на указивање на лошији положај жена, посебно 
жена из маргинализованих друштвених група, као и на 
друге феномене, укључујући и оне који могу да ограниче 
могућности жена и мушкараца да делују у свом културном 
контексту. 

Мера 4.1. Јачање система и 
установа културе, заштитита 
културног наслеђа и посебности 
културног диверзитета 

   

Мера 4.2. Унапређење културног 
стваралаштва, продукције и 
приступачности културе 
грађанима 

   

Мера 4.3. Подршка 
дигитализацији културе и 
културног наслеђа 

   

ВОЈВОДИНА- МЕСТО ВИСОКОГ 
ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА 

Ко је унео 
предлог/примед

бу/сугестију? 
Коментар/примедба/сугестија 

Одговор на коментар 
/сугестију - прихваћен/није 

прихваћен (уз образложење) 

Циљ 5. Стварање подстицајног 
амбијента за развој ММСПП 
сектора и иновација 

Драган Бабић 
Као прво, основно и једино, подстицај да има прво домаћа 
фирма јер у времену које долази, намеће се ПЛАНСКА 
привреда из 20. века. 

Одбачено – Представља 
дискиминацију, регулисано је 
Законом о додели државне 
помоћи као и  Уредбом о 
правилима и условима за 
доделу помоћи мале 
вредности. 

 
UN WOMEN 

Убацити линк извора за анализу предузетништва и ММСП 
и социјалног предузетништва 
-Убачене две нове реченице са извором 

Прихваћено 

 
UN WOMEN 

Тражено појашњење могућности повећања удела радне 
снаге у сектору СЕ 
-Убачена два нова пасуса са изворима података 

Прихваћено 
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Мера 5.1. Подршка за развој 
иновација и стартап екосистема у 
АПВ 

   

Мера 5.2 Очување постојећих 
фирми и радних места и развој 
стабилних и предвидивих 
финансијских и нефинансијских 
подстицаја за развој ММСПП 
(микро, мала, средња предузећа и 
предузетници) сектора 

UN WOMEN 
Предлог за преформулисање Очување на Унапређење 
рада 

Делимично прихваћено јер 
унапређење и очување нису 
исто, нова формулација: 
Очување и унапређење 
постојећих радних места и 
компанија и развој стабилних 
и предвидивих финансијских и 
нефинансијских подстицаја за 
развој ММСПП (микро, мала, 
средња предузећа и 
предузетници) сектора 

Мера 5.3. Умрежавање 
привредних актера са образовним 
институцијама у циљу стварања 
оспособљене радне снаге 
прилагођење потребама привреде 

Драган Бабић 

Имамо све е-мејл адресе привредних субјеката. 
Blockchain технологијом и паметним уговорима осигурајмо 
квартално анкету око потребних радних места. 
Према томе планирати које профиле у школству имати као 
приоритет а самим тим имамо податак и регионално како 
не би долазило до већих миграција. Имамо предвиђање 
од привреде шта фали од радне снаге а министарство 
просвете да покуша да задовољи потражњу. 

Одбачено – увођење таквих 
врста технологија није у 
обухвату Плана развоја АПВ. 

 

UN WOMEN 

Предлог за преформулисање мере: 
Подстицање умрежавања привредних актера са 
образовним и научним установама у циљу едукације и 
унапређења знања, прилагођених потребама привреде. 

Прихваћено 

 

UN WOMEN 
У тексту који се односи на NEET младе предложено да се 
анализирају млади по полу, као и и друге друштвено 
осетљиве групе. 

Одбачено – 
У наведеном извору постоје 
само подаци који су убачени у 
текст 

Мера 5.4. Развој социјалног 
предузетништва 

   

Циљ 6. Повећана конкурентност 
пољопривреде кроз подстицање 
одрживог управљања ресурсима и 
заштите животне средине, уз 
побољшање квалитета живота у 

Драган Бабић 

Фокусирати се на производњу већих количина на мањем 
простору уз сто мање ресурсе и енергију - аqуаponia. 
Производимо рибу и биљке. На око 200м2 пластеника 
ЈЕДНОКРАТНИМ улогом од око 30.000 еур, годишње 

Одбачено – План развоја је 
документ најширег обухвата и 
не обухвата ниво активности. 
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руралним подручјима и смањење 
сиромаштва 

се добије финалног производа око 1000 кг шарана и око 
8.000кг парадајза. Не загађујемо земљу, можемо да 
узгајамо у којем год делу земље желимо јер не зависимо 
од квалитета обрадиве површине. Све производе откупити 
у задругама и производити финалне производе. 
Другачијом обрадом земље, повећати проценат хумуса у 
истом. 

 
Бојана Шашић, 
Воде Војводине 

Убацити у прву реченицу: 
Просторним планом Републике Србије, Регионалним 
просторним планом АП Војводине 

Прихваћено 

 

Бојана Шашић, 
Воде Војводине 

Убацити пасус који се тиче шумских засада: 
 
Подизањем шумских засада у виду пољозаштитних и 
ветрозаштитних појасева формирала би се мрежа у циљу 
заштите ораница од негативног утицаја ветра и 
побољшали би се остали климатски услови (повољан 
утицај на микроклиму, позитиван утицај на водни 
капацитет земљишта, смањен негативан утицај ветра на 
процес испаравања и на процес еолске ерозије и 
одношења површинског слоја земљишта чиме би се 
повећала продуктивност пољопривредне производње). 
Појасеве треба формирати и на свим земљиштима чије 
коришћење за пољопривредну производњу не даје 
одговарајуће резултате, или је њихово коришћење у ту 
сврху неисплативо. 
Изменама Закона о пољопривредном земљишту 
омогућено је да се пошумљавају све класе 
пољопривредних земљишта, чиме су створене могућности 
за подизање оваквих појасева у АП Војводини. 

Прихваћено 

 

UN WOMEN 

Део текста који гласи: 
„...веће ангажовање женске радне снаге, нарочито у 
пословима где се захтева прецизност и стрпљење и високи 
квалитет радова (производња поврћа, расада, семена).“ 
 
Требало би да се избрише део од нарочито у пословима..., 
јер  представља типичан стереотип да су жене пожељна 
радна снага тамо где се захтева прецизност и стрпљење и 
тиме се стављају и у контекст јефтине радне снаге. 

Прихваћено 



 

11 

 

 
UN WOMEN 

Уместо женске радне снаге убацити: 
укључујући све групе које су недовољно заступљене, као 
што су жене уопште, младе жене и мушкарци и сл) 

Прихваћено 

 

UN WOMEN 

Уместо веће ангажовање женске радне снаге у руралним 
крајевима убацити: 
, посебно жена на селу као носитељки пољопривредних 
газдинстава. 

Прихваћено 

Мера 6.1. Одрживо коришћење 
природних ресурса у 
пољопривреди уз прилагођавање 
климатским променама 

Бојана Шашић, 
Воде Војводине 

Убацити делове који се тичу шумских засада: 
-Успoстављањe eкoлoшки oптималнијих oднoса измeђу 
пoљoприврeдних, водопривредних и шумских пoвршина, 
пошумљавањем нископродуктивних ораница и других 
пољопривредних земљишта угрожених ерозијом. Шуме 
имају посебан значај за животну средину, а у тим 
оквирима и за унапређење плодности земљишта, у првом 
реду, заштитом пољопривредних усева од дејства ветра. 
-Ублажавање последица загађења ваздуха прашином 
(еолска ерозија, кретање пољопривредних машина и 
опреме по сувом земљишту, транспорт и примена неких 
врста минералних ђубрива, жетвени радови и сл.), 
подизањем вишередих заштитних појасева, правилним 
избором врста отпорним на аерозагађења. 
-Заштита прирoдних или пoлуприрoдних eнклава (барe, 
мoчварe, шумарци, забрани, шушњари и сл.), умрeжавањe 
пoљoприврeднoг и водног зeмљишта у разнe видoвe 
заштитнoг зeлeнила (шумски пoљoзаштитни пoјасeви, 
антиeрoзиoнe, oднoснo вoдoзаштитнe живицe, мeђe и 
друга прирoдна станишта дивљe флoрe и фаунe дуж 
пoљских путeва, каналскe мрeжe, рeчних тoкoва и сл.), 
схoднo кoнфигурацији тeрeна, хидрoлoшким услoвима, 
начину кoришћeња зeмљишта и сл. 
-Повећање површина под шумом у оквиру 
пољопривредног и водног земљишта повољно утиче на 
хидролошка својства земљишта. Шумско земљиште има 
знатно више пора у својој унутрашњој грађи у односу на 
земљиште изван шуме. На тај начин шумско земљиште 
формира читав комплекс међусобно повезаних пора које 
имају способност бржег продирања, примања, 
задржавања и кретања воде. 

Прихваћено 



 

12 

 

 Младен Петреш, 
ПС за 

пољопривреду, 
водопривреду и 

шумарство 

Убачен део о здравственој безбедности хране Прихваћено 

 

UN WOMEN 

Код циљева и подциљева Одрживог развоја 2030, убацити 
подциљ: 
5.а - Спровести реформе како би жене добиле једнака 
права на економске ресурсе, као и приступ власништву и 
контроли над земљиштем и осталим облицима својине, 
финансијским услугама, наследству и природним 
ресурсима, у складу са националним законима 

Прихваћено 

Мера 6.2. Повећање 
конкурентности и тржише 
усмерености пољопривреде уз 
подршку нових технологија UN WOMEN 

Код циљева и подциљева Одрживог развоја 2030, убацити 
подциљ: 
5.а - Спровести реформе како би жене добиле једнака 
права на економске ресурсе, као и приступ власништву и 
контроли над земљиштем и осталим облицима својине, 
финансијским услугама, наследству и природним 
ресурсима, у складу са националним законима 

Прихваћено 

Мера 6.3. Унапређење капацитета 
за спровођење политика: заштите 
биља, ветеринарске и 
безбедности хране 

Младен Петреш, 
ПС за 

пољопривреду, 
водопривреду и 

шумарство 

Обрисати меру, део текста о здравственој безбедности 
хране пребацити у меру 1 

Прихваћено 

Мера 6.4. Унапређење услова и 
квалитета живота за опстанак 
газдинстава на селу и привлачење 
младих за живот у селу UN WOMEN 

Предлог да се реченица која се доноси на еконосмки 
положај жена преформулише на следећи начин: 
Неопходно је побољшање економског положаја и статуса 
жена које живе у сеоским подручјима и чине једну од 
најрањивијих група,  у погледу животног стандарда, 
приступа услугама и запослености, посебно старије жене 
на селу. 

Прихваћено 

 

UN WOMEN 

Преформулисати реченицу за рурални туризам: 
Развој руралног туризма доприноси унапређењу 
економских потенцијала жена са села за бављење 
туризмом, као и  запошљавању радно неактивних и теже 
запошљивих категорија становништва. 
 

Прихваћено 
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UN WOMEN 

Код циљева и подциљева Одрживог развоја 2030, убацити 
подциљ: 
5.а - Спровести реформе како би жене добиле једнака 
права на економске ресурсе, као и приступ власништву и 
контроли над земљиштем и осталим облицима својине, 
финансијским услугама, наследству и природним 
ресурсима, у складу са националним законима 

Прихваћено 

Мера 6.5. Унапређење позиције 
пољопривредника у систему 
ланца вредности 

UN WOMEN 
Предлог да се преформулише назив мере: 
Унапређење положаја пољопривредника и 
пољопривредница у систему ланца вредности 

Прихваћено 

 

UN WOMEN 

Код циљева и подциљева Одрживог развоја 2030, убацити 
подциљ: 
5.а - Спровести реформе како би жене добиле једнака 
права на економске ресурсе, као и приступ власништву и 
контроли над земљиштем и осталим облицима својине, 
финансијским услугама, наследству и природним 
ресурсима, у складу са националним законима 

Прихваћено 

Циљ 7. Одрживи туризам у 
мултикултуралној Војводини  

Кармен 
Маријановић 

Државним инвестицијама би се могао реализовати 
пројекат, где би повезали грађевинце, архитекте, 
суграђане и смислити туристички екосистем - највише 
потенцијала по мом мишљењу има град Апатин. 
Туристичке могућности су ту огромне и уз финансијску 
подршку би се лако подигао животни стандард на основу 
туризма. Због околине и земље што ту пружа, ту би могао 
бити будући пословни центар, нове градње (блоковска 
насеље, насеља монтажних кућа), модернизано - то 
омогућава и сва та равница за брзо и лаку градњу те 
реновирање неких историјски битних објеката. Пример: 
крстарење Дунавом, сафари екскурзије по националном 
парку, изградња хотела у центру града, 
уређење плажа, градски музеј, едукативна тура кроз 
пивару, организована ловска друштва, водни спортови, 
организовани евенти за разне групе и генерације током 
целе године, изградња викенд кућица, концерти... 
Идеја безброј, само укључити праву екипу стручњака, 
направити добар план и кренути у акцију. Вратили би 
живот и људе у Апатин, пружили здрав живот, 
промовисали Србију на глобалном нивоу, привукли 

Одбачено – План развоја је 
документ најширег обухвата и 
не обухвата ниво активности.  
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туристе из целог света који би се одушевили природним 
бисерима који се ту нуде. Прелепо би било само да има 
новца да се покрене све на боље! 

Мера 7.1. Развој приступачне и 
зелене туристичке инфраструктуре 
у Војводини 

UN WOMEN 

Предлог да се додају још две ставке код обавезних 
елемената: 
5.Увођење зеленог/еколошког индекса у планску 
документацију и поступак одобрења изградње туристичке 
инфраструктуре 
6.Унапређење квалитета јавних простора у свим урбаним 
срединама посебно оцењеним у односу на инклузивност, 
уродњеност и безбедност 

Прихваћено 

Мера 7.2. Подршка креирању и 
промоцији одрживе туристичке 
понуде (производа) 

UN WOMEN 

Код туристичких производа где су наведене 
манифестације, коментар: 
Предлажемо да се наведу и културне манифестације – 
Стеријино позорје, Палићки фестивал, Салон архитектуре у 
НС, Калеидоскоп културе, Фестивал дечијих позоришта у 
Суботици и слично. 

Делимично прихваћено– Није 
потребно набрајати све 
културне манифестације, 
наведене културне 
манифестације као туристички 
производ без набрајања 

 

UN WOMEN 
Иако су стратешки пројекти већ дефинисани, било би 
сјајно уколико би могло да се размисли и о улагањима у 
мање развијена подручја, сеоски и еко туризам 

Одбачено – С обзиром да би 
се то више слагало са мером 3, 
како би се планирало у 
локалним самуоправама. 

Мера 7.3. Успостављање концепта 
паметног туризма - Унапређење 
људских ресурса, управљање и 
дигитализација у туризму 

   

Циљ 8. Развијена сопствена ИКТ 
решења која имплицирају развој 
едукативног капацитета 
институција система и 
интензивирање коришћења 
дигиталних решења у 
свакодневном животу друштва 

UN WOMEN Предлог да се убаце подаци за АП Војводину и по полу 
Прихваћено– где постоје 
доступни подаци 

 

UN WOMEN 

За пасус: 
ИКТ је родно равноправни систем који свим родовима 
осигурава једнак приступ свим радним местима, једнак 
третман у развоју каријере и тиме потпуну равноправност. 
Исто се односи и на све маргинализоване групе, попут 

Делимично прихваћено – 
Остаје се при тврдњи, није све 
преформулисано, већ је 
додата реченица: 
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националних или конфесионих мањина и особа са 
инвалидитетом. Ово је систем који у потпуности омогућава 
креативни развој. 
Коментар: 
Ово није исправна тврдња имајући у виду да у ИКТ има 
изразитих родних разлика у нивоу знања, приступу 
технологијама и сл., као и да није јасно како су 
маргинализоване групе укључене и какве користи имају од 
тога. Предлог је да се овај део преформулише. 

Неопходна је подршка 
друштва да се подигне ниво 
знања свих група и то 
перманентном едукацијом у 
овој области иначе друштво 
неће моћи да функционише у 
будућности јер ћемо сви 
заједно ући у дигитални јаз у 
односу на друге земље. 

Мера 8.1. Развој и унапређење 
едукативног система у правцу 
тржишне оријентације и 
успостављање парадигме 
едукације окренуте учеснику за 
подршку развоју ИКТ еко система 

UN WOMEN 

У наставку реченице: Према општем мишљењу, ова 
ситуација је настала јер ИКТ сектор расте брже од 
образовног система који не може да одговори на све већу 
потражњу за квалификованом радном снагом 
додати: 
,па због тога треба укључити ИКТ стручњаке/иње у 
креирање образовних програма и спровођење наставе. 

Прихваћено 

 

UN WOMEN 

Предлог да се дода реченица: 
У том смислу, планираће се мере којима се подстиче веће 
учешће девојчица и жена у ИКТ, укључујући девојчице и 
жене из маргинализованих друштвених група (подстицаји 
за образовање, преквалификација за ИКТ сектор, посебно 
жена из маргинализованих друштвених група, програми 
развоја ИТ компетенција за жене и слично). 

Прихваћено 

 

UN WOMEN 

У наставку реченице: 
Ове активности се могу реализовати и кроз различите 
стимулације покрајинске администрације које би биле 
усмерене ка запошљавању младих кадрова на пројектима 
из области ИКТ у циљу развоја сопствених решења у 
мањим и недовољно развијеним локалним самоуправама 
додати: 
,као и кроз различите мере усмерене на образовање, 
доквалификације и преквалификације припадника и 
припадница маргинализованих друштвених група. 

Прихваћено 

Мера 8.2. Развој и унапређење 
инфраструктуре за развој ИКТ еко 
система UN WOMEN 

Предлог да се избаци подциљ 5а. Спровести реформе како 
би жене добиле једнака права на економске ресурсе, као 
и приступ власништву и контроли над земљиштем и 
осталим облицима својине, финансијским услугама, 

Одбачено – 
Остаје због дела који се 
односи на приступ 
власништву свим облицима 
својине 
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наследству и природним ресурсима, у складу са 
националним законима 

Мера 8.3. Развој и унапређење е 
услуга и свих дигиталних структура 
намењених грађанима и фирмама 
базираним на сопственим 
решењима 

UN WOMEN 

Предлог да се на крају прве реченице дода: 
,интензивирање коришћења дигиталних решења у 
свакодневном животу са циљем обезбеђивања добробити 
за све грађане и грађанке. 

Прихваћено 

 

UN WOMEN 

Уколико постоје подаци, представити како грађани и 
грађанке оцењују портал eУправа и могућност коришћења 
услуга. 
Додато: 
На преко 360 локација у 150 градова и општина сви 
грађани могу бесплатно да преузму параметре за 
двофакторску аутентикацију (eID) и на тај начин користе 
услуге електронске управе 
(https://euprava.gov.rs/postanite-egradjanin) Путем 
услужног аутопута органа до данас је размењено 5.300.000 
службених докумената, а на Порталу еУправе 
регистровано је 960.000 корисника, заказано је 1.300.000 
термина за лична документа, а преко „Бебе“ пријављено 
до 190.000 беба. добродошли у светски информациони 
систем . Тиме је Србија сврстана у групу десет земаља које 
су највише напредовале у дигитализацији јавне управе, 
поставши најбоља у региону и међу првих 40 од 193 земље 
света. 
 

Прихваћено 

 

UN WOMEN 

Предлог да се на крају последњег пасуса дода реченица: 
Ово је потребно урадити у широком партиципативном 
процесу, у који морају бити укључени корисници и 
кориснице из свих друштвених група, како би овај развој 
био прилагођен потребама својих крајњих корисника и 
корисница. 

Прихваћено 

 

UN WOMEN 

Предлог да се избаци подциљ 5а. Спровести реформе како 
би жене добиле једнака права на економске ресурсе, као 
и приступ власништву и контроли над земљиштем и 
осталим облицима својине, финансијским услугама, 
наследству и природним ресурсима, у складу са 
националним законима 

Одбачено – Остаје због дела 
који се односи на приступ 
власништву свим облицима 
својине 
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UN WOMEN 
Предлог да се обрише циљ 11 са свим наведеним 
подциљевима 

Одбачено – 
Пошто информационо-
комуникационе технологије 
стварају паметне градове 

Циљ 9. - Развој и обезбеђивање 
високог квалитета услуга у 
дигиталном окружењу као и 
професионалне јавне управе која 
ће допринети остваривању права 
свих грађана и грађанки и значајно 
допринети економској стабилности 
и повећању животног стандарда 

   

Мера 9.1. Унапређење 
ефикасности и делотворности 
рада јавне управе 

Кармен 
Маријановић 

Данашња технологија омогућава лако повезивање света и 
људи међусобно. Што се може добро искористити за 
постављање дигиталних портала преко којих се могу у 
општини објављивати информације битне за грађане и 
пружити им прилику, да су у току са свим дешавањима те 
да имају могућност суделовати при одабирању нових 
ствари које ће се одвијати у општини. Најбитније је 
људима дати право гласа, а имати тим стручњака који ће 
коначно допринети најбољој могућности за одређену 
сврху. 

Одбачено – Наведене 
сугестије се односе на ниво 
јединица локалних 
самоуправа и не спадају у 
обухват Плана развоја АПВ. 

Мера 9.2. Повећање 
транспарентности, етичности и 
одговорности рада јавне управе, 
непосредне комуникације са 
грађанима и учешћа грађана у 
процесима планирања и 
одлучивања 

Драган Бабић Увођење blockchain технологије. 
Одбачено – увођење таквих 
врста технологија није у 
обухвату Плана развоја АПВ. 

 

UN WOMEN 

код набрајања „Како би мера имала жељени ефекат 
активности ће бити усмерене на:...„ убацити још једну 
тачку: 
- Редовно информисање јавности о свим аспектима рада 
јавне управе. 
 

Прихваћено 
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Мера 9.3. Унапређење 
ефикасности и ефективности рада 
јединица локалне самоуправе 

UN WOMEN 

У наставку реченице „Обједињавањем и анализом 
наведених података створиће се предуслови за заједничко 
обављање послова више јединица локалне самоуправе, 
допринеће се развоју као и унапређењу пружања јавних 
услуга кроз модел међуопштинске сарадње и јавно-
приватног партнерства“ додати: 
чиме ће се допринети побољшању услова за приступ 
јавним услугама свим грађанима и грађанкама, укључујући 
и из осетљивих друштвених група. 

Прихваћено 

ДИГИТАЛНА И ПРОСТОРНО 
ПОВЕЗАНА ВОЈВОДИНА 

Ко је унео 
предлог/примед

бу/сугестију? 
Коментар/примедба/сугестија 

Одговор на коментар 
/сугестију - прихваћен/није 

прихваћен (уз образложење) 

Циљ 10. Креирани услови за развој 
одрживе енергетике 

Драган Бабић 

Смањити ПДВ на ТНГ јер је еколошки и чистији енергент. 
Развој ЦНГа, инфраструктуре за исту. 
Водоник је најчистији извор енергије. У УК има делова 
земље где се греју на водоник а искоришћена је 
инфраструктура од природног гаса. 
Котлови за грејање који ће енергент трошити водоник 
(немачки Viessman и холандска Remeha су их већ 
развили). 

Одбачено – сугестија не спада 
у надлежност АП Војводине и 
обухват Плана развоја АПВ 

Мера 10.1. Повећање употребе 
обновљивих извора енергије 

Драган Бабић 
Под хитно променити услове за прозјумера јер је овај 
начин демотивисајући за становништво да 
постављају соларне панеле на кровове. 

Одбачено – сугестија не спада 
у надлежност АП Војводине, 
Влада Србије је донела уредбу 
која регулише услове за 
прозјумере 

Мера 10.2. Унапређење праксе 
рационалне употребе енергије 

   

Мера 10.3. Развој подстицаја за 
остваривање одрживе енергетике 

   

Мера 10.4. Употреба 
информационих технологија као 
подршка развоју енергетског 
сектора  

   

Циљ 11. Унапређен еколошки 
одржив и интегрисан транспортни 

UN WOMEN 
Унапређење еколошког, одрживог и интегрисаног 
транспортног система доступног свим грађанима и 

Одбачено - Подразумева се да 
је транспортни систем 
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система АПВ са развијеним 
системима паметног управљања 

грађанкама у АПВ са развијеним системима паметног 
управљања 

доступан свима под условима, 
који су дефинисани законском 
регулативом (без обзира на 
пол). 

 UN WOMEN Предлог да се подаци разложе по полу Прихваћено 

 

Драган Бабић 

Бесплатан јавни превоз на CNG (производи га 
пољопривреда у Војводини) а сви остали ће радије ићи 
на посао бесплатним превозом него сопственим 
аутомобилом (или неки симболични износ за карту). 
Градити метро или шински транспорт у градовима је веома 
скупо. 

Одбачено – сугестија не спада 
у надлежност АП Војводине, 

јединице локалне самоуправе 
управљају јавним превозом 

на својој територији 

Мера 11.1. Равномерни 
регионални развој кроз 
унапређење инфраструктуре 

UN WOMEN 
Предлог да се назив мере преформулише: 
Обезбеђивање равномерног регионалног развоја кроз 
унапређење саобраћајне инфраструктуре 

Прихваћено 

 

UN WOMEN 

Предлог је да се на крај једног пасуса дода следеће: 
 
На пример, посебно ће се водити рачуна о потребама 
родитеља са децом, као што је приступачност за децу у 
колицима, прилази предшколским и школским објектима 
прилагођени за довожење деце, о потребама жена и 
мушкараца који користе јавни превоз у смислу да су 
аутобуска стајалишта прилагођена за брз и безбедан 
долазак и приступ услугама социјалне заштите и другим 
услугама, објектима за рекреацију, о приступачности 
јавног превоза мушкарцима и женама са инвалидитетом, 
о развоју путне инфраструктуре према ромским насељима 
и слично. 

Одбачено - није био циљ да 
се наводи нити један пример, 

већ да се истакне значај 
једнакости. 

 

UN WOMEN 

Предлог да се на крај у текст дода следеће: 
 
Такође, неопходно је прикупљати и анализирати податке 
на локалном нивоу, како би се препознале потребе жена и 
мушкараца, посебно из осетљивих друштвених група у 
саобраћају и након тога осигурали модалитети транспорта 
који су прилагођени препознатим потребама. 

Прихваћено 

 
UN WOMEN 

Предлог да се на крај овог пасуса дода следеће: 
 

Прихваћено 
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Неопходно је радити на развојном планирању на 
повезивању руралних, периферних и урбаних области, са 
циљем повећавања доступности приступа особама из 
руралних и периферних делова градским срединама, 
посебно женама и особама из осетљивих друштвених 
група. 

Мера 11.2. Развој система 
паметног управљања саобраћајем 

   

Мера 11.3. Развој интегрисаног 
транспорта и логистичких центара 

UN WOMEN 

Предлог да се дода следеће: 
 
У склопу управљања људским ресурсима и стручног 
усавршавања запослених, осигурати стручно усавршавање 
жена, као и равномерну заступљеност мушкараца  и жена 
у логистичким центрима. 

Одбачено - Реченицом није 
фаворизован ниједан пол. 

Мера 11.4. Развој еколошког, 
паметног и одрживог саобраћајног 
система 

UN WOMEN 

Предлог да се ово дода следећа реченица:  
 
Неопходно је прописати и посебне локалне мере којима се 
жене, као и припадници и припаднице различитих 
друштвено осетљивих група подстичу на коришћење 
електричних возила у циљу задовољавања својих потреба 
у приступу локалним услугама и слично. 

Прихваћено 

 
UN WOMEN Из описа мере није јасно како је она повезана са 3.6. 

Прихваћено – избачен 
подциљ 

Мера 11.5. Унапређење планских, 
стратешких и научних докумената 
за развој саобраћаја 

UN WOMEN 
Предлажемо да ова мера гласи:  
Унапређење примене стратешких, програмских и планских 
докумената у области саобраћаја у АПВ 

Прихваћено 

 

UN WOMEN 

Предлог да се дода: 
Саобраћајне студије морају да буду уродњене, као и да 
имају посебне мере намењене женама, као и мушкарцима 
и женама из осетљивих друштвених група. 

Прихваћено 

Мера 11.6. Унапређење нивоа 
безбедности саобраћаја 

UN WOMEN 

Наш предлог је да се укључе информације о броју 
погинулих по полу (мушкарци жене, дечаци девојчице, 
младићи девојке), уколико постоје, и да се наведе да ли се 
ради о директним или индиректним учесницима у 
саобраћају (возачи, сувозачи, пешаци, колатералне жртве, 
бициклисти, …итд). Ови подаци дају јаснију слику и профил 
жртава. 

Одбачено - Овде је дат 
основни приказ стања 

безбедности саобраћаја, који 
је упоређен са подацима ЕУ и 

даје неку основну слику 
везану за посматрану 
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територију и становнике те 
територије. 

Свакако, детаљни статистички 
извештаји обрађују податке 

по полу, категорији учесника 
и сл. 

 

UN WOMEN 

Уколико се у горњем тексту измени и специфично помену 
дечаци/девојчице, младићи/девојке, или додају и рањиве 
категорије (жене, особе са инвалидитетом и старија лица) 
онда би и овде то требало прилагодити 

Одбачено - Деца и млади су 
термини који се користе као 
посебне категорије у свим 
документима безбедности 
саобраћаја и односе се на 

старосну групу 0-14 и 15-30 
година. И остале рањиве 
категорије су значајне за 
праћење, али АПВ ставља 

нагласак на наше најмлађе 
грађане, без обзира на пол. 

 

UN WOMEN 

Можда је боље да се каже смањивање за одређени %, 
овако делује да је прихватљиво да погине 50 људи 
 
Наш предлог је да овај део гласи: 
 
Очекивана циљана вредност је да годишњи број погинулих 
мушкараца и жена на милион становника у АПВ у циљној 
2030. години падне на вредност 50, односно да се 
просечан годишњи број настрадалих дечака и девојчица, 
младића и девојака посматрано за период 2021-2030, 
смањи за 50% у односу на просек за претходни 
десетогодишњи период. 

Одбачено-  
Оптимистички сценарио би 
представљао да годишњи број 
погинулих на милион 
становника у АПВ у циљној 
2030. години падне на 50% 
тренутне вредности, односно 
да се просечан годишњи број 
настрадале деце и  
настрадалих младих 
посматрано за период 2021-
2030, смањи за 50% у односу 
на просек за претходни 
десетогодишњи период. 

 
UN WOMEN 

Подциљ 11.б није обухваћен у опису па се не чини 
релевантним 

Прихваћено 

ЗЕЛЕНА ВОЈВОДИНА ОТПОРНА НА 
КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ 

Ко је унео 
предлог/примед

бу/сугестију? 
Коментар/примедба/сугестија 

Одговор на коментар 
/сугестију - прихваћен/није 

прихваћен (уз образложење) 
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Циљ 12 Квалитетна животна 
средина са очуваним природним 
вредностима и одрживим 
коришћењем ресурса, отпорна и 
прилагођена на измењене 
климатске промене 

Драган Бабић 

Дугорочно сви добијамо бесплатном заменом 
смедереваца са инвертер климама. 
Пример: 
100.000 домаћинстава (што је око 20% у Војводини) да 
избаци Смедеревац и грејање на угаљ а да убаци 
инвертер је инвестиција од 30.000.000 еур једнократно. 
Износ "узети" од такси које се наплаћују а које иду за 
неке друге инвестиције. 
За све веће зграде, државне институције грејање на 
водоник. 
https://hydrogen-central.com/remeha-first-ever-
commercial-hydrogen-boiler-ready-field-testing/ 
https://hydrogen-central.com/hydrogen-sector-calls-boilers-
hydrogen-ready-2026-uk/ 
Пример 12,00 рсд/кг+ПДВ је износ таксе еко накнаде за 
уља и мазива а која се наплати у износу око 
3.500.000.000кг (увоз+производња у Србији) X 0,1 
еур/кг=350 МИЛ ЕУР 
Замислите још све остале таксе које се наплаћују а како се 
користе.... 

Одбачено – сугестија не спада 
у надлежност АП Војводине и 
обухват Плана развоја АПВ 

 
UN WOMEN 

Предлог да се у називу циља уместо климатске промене 
напише климатске услове 

Прихваћено 

Мера 12.1. Унапређивање стања 
животне средине отпорне и 
прилагодљиве на измењене 
климатске промене 

UN WOMEN 

Предлог да се преформулише назив мере: 
 
Унапређивање стања животне средине и њене отпорности 
и прилагодљивости на измењене климатске услове 

Прихваћено 

Мера 12.2. Одговарајуће 
управљање отпадом и 
рационално коришћење ресурса 

Драган Бабић 

Увођењем IoT у све контејнере, подземне контејнере итд 
и рационално прављење руте прикупљања смећа. 
Тренутно возило иде редом извуче пола контејнера на 
појединим местима, негде 20% попуњености. 
Продуктивност им је лоша. 

Одбачено – сугестија не спада 
у надлежност АП Војводине и 
обухват Плана развоја АПВ, 
јединице локалних 
самоуправа руководе 
комуналним предузећима 

Мера 12.3. Унапређење система 
финансирања животне средине у 
складу са приоритетним 
циљевима заштите животне 
средине и поштовањем принципа 
“загађивач плаћа” 

Драган Бабић 

Хајде да направимо прво канализацију, пречишћиваче 
вода а онда градимо паметне градове итд. Само да 
поштујемо приоритете. Не могу да верујем колико су 
неусклађена ЈП, ураде пут, па га онда копају да би 
поставили цеви канализације или за гас итд. У 21. веку ми 
немамо канализацију. 

Одбачено – коментар се не 
бави темом која се обрађује у 
мери. 
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Мера 12.4. Унапређење 
мониторинг и информационог 
система и механизма контроле 
загађености животне средине 

   

Мера 12.5. Јачање 
институционалних капацитета, 
међусекторско повезивање и 
сарадња и подизање свести и 
нивоа образовања у погледу 
квалитетне животне средине и 
биодиверзитета 

UN WOMEN 

Предлог да се преформулише назив мере: 
 
Јачање институционалних капацитета, међусекторско 
повезивање и сарадња, подизање свести и унапређења 
знања у погледу квалитетне животне средине и 
биодиверзитета 

Прихваћено 

 


