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ИЗВЕШТАЈ О УКЉУЧИВАЊУ ЈАВНОСТИ У ПРОЦЕС 

ИЗРАДЕ НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2023-2030. ГОДИНА 
 

 

Уводно образложење 

 

На основу Одлуке о покретању процеса израде нацрта Плана развоја Аутономне покрајине 

Војводине за период 2023-2020. година („Сл. лист АП Војводине“, број 8/21,34/21 и 45/22), 

Покрајинска влада је основала Координационо тело за припрему, спровођење, праћење и 

извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине 2023-2030. година као повремено радно 

тело („Сл. лист АП Војводине“, број 8/21, 23/21, 36/21, 19/22 27/22 и 45/22) (у даљем тексту: 

Координационо тело). 

 

Водећи се начелима транспарентности, отворености и инклузивности процеса припреме, као и 

одредбама Закона о планском систему („Сл. гласник РС“ број 30/18) и Уредбе о обавезним 

елементима плана развоја аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ 

број 107/20), а на основу члана 5. Одлуке о образовању Координационог тела за припрему, 

спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине, 

Координационо тело је на седници одржаној дана 21.10.2021.године донело Одлуку о покретању 

и обухвату процеса јавних консултација у поступку израде анализе стања као полазне основе за 

израду нацрта Плана развоја АП Војводине. 

 

Процес јавних консултација спроведен је у три корака: анализа постојећег стања, дефинисање 

визије и приоритетних праваца развоја и дефинисање приоритетних циљева и мера. Покретању 

јавних консултација претходио је рад чланова тематских радних група на радионицама, на којима 

је припремљен и дефинисан материјал за стављење на увид заинтересованим странама и широј 

јавности. У наставку је дат појединачни приказ основних карактеристика и резултати спроведених 

јавних консултација. 

 

 

I КОРАК: Анализа постојећег стања 

 

Тема јавних консултација. У првом кораку консултативног процеса тема јавних консултација је 

била Анализа постојећег стања, као полазна тачка у изради планских докумената и са циљем да 

се свеобухватно, објективно и на валидним подацима сагледа затечено 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 

2023-2030. године.  
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Период спровођења. Првобитни период трајања онлајн јавних консултација био је 25. октобар - 

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

развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу продужен до 12. новембра.  

 

Место одржавања. Имајући у виду ванредне околности узроковане вирусом COVID – 19, јавне 

консултације су се спроводиле онлајн путем портала Плана развоја. 

 

Технике консултација. Коришћена техника јавних консултација је прикупљање писаних коментара 

путем предефинисаних образаца, који су се налазили на интернет страници: 

https://www.planrazvojaapv.rs/.  

 

Укључивање заинтересованих страна. Ради информисања јавности о почетку јавних консултација, 

22. октобра 2021. године је објављен позив на интернет страници Плана развоја АПВ, Развојне 

агенције Војводине, Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу 

и локалну самоуправу и на порталу Екапија. Такође, сачињен је информативни летак о Плану 

развоја АП Војводине, 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. Позив и летак су послати на преко 600 адреса путем имејл 

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 и Заштита животне 

средине 4. Након истека периода важења јавних консултација, пристигла су још два одговора која 

се односе на област Инфраструктуре, од стране представника 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 

https://www.planrazvojaapv.rs/
mailto:info@planrazvojaapv.rs
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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.  

 

Кључна питања и коментари. Највише прикупљених коментара (12) односи се на SWOT анализу, 

дакле на додавање нових снага,слабости, шанси и претњи у појединачним областима, односно 

подобластима. Преостали коментари су диверзификовани и сваки се односи на различита питања 

и различитог су обухвата.  

 

Резултати. 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. 

 

 

II КОРАК: Дефинисање визије и приоритетних праваца развоја 

 

Тема јавних консултација. Други корак консултативног процеса имао је за тему дефинисање визије 
и приоритетних праваца развоја. Покренута је интензивна медијска кампања укључивања 
јавности, а услед методолошких специфичности теме креирана су два онлине алата за 
прикупљање информација. Јавне консултације су покренуте у циљу добијања предлога и инпута 
члановима тематских радних група у процесу дефинисања главних елемената визије и праваца 
развоја Војводине.  
 
Период спровођења. Период спровођења јавних консултација трајао је од 11. фебруара до 24. 
марта 2022. године. 
 
Место одржавања. Јавне консултације су се спроводиле онлајн путем портала Плана развоја. 

 
Технике консултација. На интернет страницу Плана развоја постављена је платформа на којој је 
приказано 19 најшире формулисаних тема којима се план развоја бави, од којих је потребно 
гласати за само три области у којима грађани желе да виде највећи напредак до 2030. године. 
Примењена техника је priority dots. Поред тога, креиран је упитник у којем је ових 19 тема 
детаљније разрађено кроз питања која имају за циљ испитивање ставова шире јавности о 
условима живота и рада у Војводини. Упитник је постављен на интернет страницу Плана развоја. 
 
Укључивање заинтересованих страна. Спроведена је медијска кампања „Укључи се и ти“, која је 
имала за циљ промоцију процеса израде Плана развоја, али и укључивања шире јавности и 
заинтересованих страна у процес дефинисања визије и одређивање приоритетних праваца 
развоја. Поред постављања упитника на интернет страницу Плана развоја где су сви посетиоци 
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сајта могли да му приступе, он је послат и члановима тематских радних група да пошаљу свим 
својим партнерима, клијентима, сарадницима за које је процењено да могу дати корисне 
предлоге. 
 
Преглед пристиглих сугестија и предлога. У анализи ставова учествовало је 956 грађана и 
грађанки, од којих је 475 означило приоритетне области на порталу Плана развоја, 243 je дало 
потпуне одговоре на Упитник, а 238 није дало потпуне одговоре на Упитник.  
 
Кључне сугестије и предлози. Учествовањем најширег круга заинтересованих страна и грађана и 
грађанки добијен је увид у њихово мишљење о стању и перспективама у конкретним областима, 
а стекли су се и предуслови да се у наредним корацима поставе реални и одрживи циљеви 
развоја Војводине. Гласање за приоритетне теме, односно за области у којима становници 
Војводине желе да виде највећи напредак до 2030. године показало је да су најважније теме у 
оквиру четири области следеће: Друштвени развој - Образовање, наука, истраживање и развој, 
Економски развој - Запосленост и животни стандард, Инфраструктура – Мобилност/транспорт и 
и Заштита животне средине - Квалитет ваздуха и земљишта, бука.  
 

Резултати. Након анализе пристиглих одговора на упитник и резултата гласања, добијене су 
смернице и материјал за коначне предлоге изјаве о визији и дефинисање праваца развоја 
Војводине до 2030. године. 
 
 
III КОРАК: Дефинисање приоритетних циљева и мера 
 
Тема јавних консултација. У трећем кораку консултативног процеса тема јавних консултација је 
била дефинисање приоритетних циљева и мера. Предмет јавних консултација су били предлози 
циљева и мера, који су резултат рада на радионицама на тему „Приоритетни циљеви развоја 
Војводине“, а покренуте су у циљу прикупљања коментара и сугестија од заинтересованих страна 
и шире јавности. 
 
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. 
 
Место одржавања. Јавне консултације су се спроводиле онлајн путем портала Плана развоја. 

 
Технике консултација. Коришћена техника консултација је била 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. 

 
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 представника државних и покрајинских органа, чланова Тематских 
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радних група и других заинтересованих страна, са позивом да информацију проследе својим 

колегама и сарадницима. 

 
Преглед пристиглих коментара. У периоду трајања јавних консултација на адресу Плана развоја 

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

четири приоритетне области, и то Друштвени развој 21, Економски развој 42, Инфраструктура 18 

и Заштита животне средине 6 коментара. 

 

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.  

 

Кључна питања и коментари. 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.  

 
Резултати. Након анализе свих коментара, прихваћено је 55 коментара, одбачено 29, а 3 

коментaра ће бити делимично интегрисано у Насрт Плана развоја АП Војводине. 

 
 
Закључци спроведеног консултативног процеса   
 
Процес јавних консултација је организован на транспарентан и инклузиван начин и укључивао је 
не само јавне институције, већ и ширу јавност. Поштована су начела која су утврђена Законом о 
планском систему РС, а која се посебно тичу партиципативности. Почетак сваке фазе у процесу 
израде Нацрта Плана развоја АП Војводине је најављен, заинтересоване стране су редовно 
консултоване и појединачни извештаји о консултацијама су на крају сваке фазе јавно објављени. 
Анализом карактеристика и остварених резултата спроведених јавних консултација може се 
констатовати успешност спроводеног консултативног процеса.  
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ТАБЕЛЕ СА СВИМ КОМЕНТАРИМА ДОБИЈЕНИМ У ПРОЦЕСУ ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА 

 

 

Тема јавних консултација 

 

 

Анализа постојећег стања 

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 

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 jeдинствeнoст 

 

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 
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прихвaтajући рaзликe умeстo нaмeтaњa jeднoстрaнoсти, држeћи сe прaвних 
нoрмaтивa и oквирa. 

службеној употреби на њиховим 
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 тoj лoкaциjи je 

 
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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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 тeхнoлoшкoгнивoa 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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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 

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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Предлог измене: Веће коришћење 
обновљивих извора енергије у 
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 

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 
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исти посао и оклевање послодаваца 
да запошљава млађе жене због 
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). 

запошљавања, као и неусклађености 
износа зарада мушкараца и жена  
-Положај младих на тржишту рада је 

неповољан, висока стопе 

неактивности, незапослености, 

неповерење послодаваца. 

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 

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 
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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. 

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, 
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) 
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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 

других аспеката што би нарушило 

контекст. 

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

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

У општини Сента постоји избушени термални бунар. 
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. 

Коментари који су стигли на тему ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   

Од кога је коментар упућен? 
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Кратак опис (образложењење) коментара/примедбе/сугестије 
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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 
додавање поглавља о светлосном 
загађењу. 

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 
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 

 

НЕ прихвата се 

 

У овом тренутку не постоје званични 

подаци о светлосном загађењу на 

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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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 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 

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 
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средине, пoпут дигитaлнoг кoнцeптa 
Индустриja 4.0 кojи oмoгућaвa 
удaљeнo прaћeњe и кoнтрoлу свих 
рeлeвaнтних пaрaмeтaрa. 

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

  

Прихвата се 

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%. 

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

 

Прихвата се 
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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 
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 

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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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 
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 

Прихвата се  
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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. 

 

 

Тема јавних консултација Дефинисање приоритетних циљева и мера 

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 

МУЛТИКУЛТУРНА ВОЈВОДИНА ПО 
МЕРИ ГРАЂАНА 

Ко је унео 
предлог/примедб

у/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: Прихваћено 

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

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 

 

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 
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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, 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 
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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. 

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 
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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 

   

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 
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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, 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. 

Прихваћено 

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 
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Мера 4.3. Подршка дигитализацији 
културе и културног наслеђа 

   

ВОЈВОДИНА- МЕСТО ВИСОКОГ 
ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА 

Ко је унео 
предлог/примедб

у/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 

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 
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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 
руралним подручјима и смањење 
сиромаштва 

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 
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. 

Одбачено – План развоја је 
документ најширег обухвата и не 
обухвата ниво активности. 

 
Бојана Шашић, 
Воде Војводине 

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

Прихваћено 

 Бојана Шашић, Убацити пасус који се тиче шумских засада: Прихваћено 
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Воде Војводине  
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. 

 

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 

 
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 
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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 

 Младен Петреш, 
ПС за 

пољопривреду, 
Убачен део о здравственој безбедности хране Прихваћено 
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водопривреду и 
шумарство 

 

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... 

Одбачено – План развоја је 
документ најширег обухвата и не 
обухвата ниво активности.  
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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 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 
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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 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. 

Делимично прихваћено – Остаје 
се при тврдњи, није све 
преформулисано, већ је додата 
реченица: 
 
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 

Прихваћено 
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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. 

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, наследству и 
природним ресурсима, у складу са националним законима 

Одбачено – 
Остаје због дела који се односи 
на приступ власништву свим 
облицима својине 

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: Прихваћено 
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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. 

 

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 

 

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, 

Драган Бабић Увођење blockchain технологије. 
Одбачено – увођење таквих 
врста технологија није у обухвату 
Плана развоја АПВ. 
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непосредне комуникације са 
грађанима и учешћа грађана у 
процесима планирања и одлучивања 

 

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 

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/примедб

у/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 

Одбачено – сугестија не спада у 
надлежност АП Војводине, Влада 
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постављају соларне панеле на кровове. 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 система 
АПВ са развијеним системима 
паметног управљања 

UN WOMEN 
Унапређење еколошког, одрживог и интегрисаног 
транспортног система доступног свим грађанима и грађанкама 
у АПВ са развијеним системима паметног управљања 

Одбачено - Подразумева се да је 
транспортни систем 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 

Одбачено - није био циљ да се 
наводи нити један пример, већ 
да се истакне значај једнакости. 
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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. 

 

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: 
 
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. 

Прихваћено 

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 
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 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 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: 

Одбачено-  
Оптимистички сценарио би 
представљао да годишњи број 
погинулих на милион становника 
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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. 

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/примедб

у/сугестију? 
Коментар/примедба/сугестија 

Одговор на коментар /сугестију - 
прихваћен/није прихваћен (уз 

образложење) 

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 
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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. 

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 
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