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Извештај о спроведеној јавној расправи на Нацрт Плана развоја АП 

Војводине 2023-2030. године 
 

Уводно образложење 

 

Након завршених фаза израде анализе стања, формулисања визије и дефинисања приоритетних 

циљева и мера, припремљен је Нацрт Плана развоја АП Војводине 2023-2030. година. Према 

законској обавези, а у циљу наставка поштовања начела транспарентности и партиципативности, 

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 

је сачинио и доставио Покрајинској влади Предлог Одлуке о спровођењу јавне расправе. У складу 

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

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

број 107/20), Покрајинскa влада је донела Одлуку о спровођењу јавне расправе о Нацрту Плана 

развоја АП Војводине 2023-2030. године („Сл. лист АПВ“, бр. 52/22). 

 

Током трајања јавне расправе одржане су четири јавне презентације са циљем упознавања 

стручне и шире јавности са развојним правцима АП Војводине у наредном осмогодишњем 

периоду. У наставку је дат кратак извештај о одржаним јавним презентацијама, као и основне 

карактеристике и резултати спроведене јавне расправе. 

   

 

Јавна презентација – Нови Сад 

 

Прва јавна презентација одржана је 15. децембра 2022. године у Новом Саду. Присутнима се прво 

обратио председник Покрајинске владе, a затим и представници Немачке развојне сарадње у 

Републици Србији (ГИЗ), Амбасаде Швајцарске у Републици Србији и Републичког секретаријата 

за јавне политике, који су од самог почетка подржали процес израде овог документа. Присутнима 

су се након тога обратили представници покрајинских секретаријата и Развојне агенције 

Војводине, који су ближе објаснили сам процес израде Плана развоја АПВ и његову садржину и 

који су одговарали на постављена питања из публике. На јавној презентацији у Новом Саду је 

присуствовало преко 100 заинтересованих лица, од чега се јавило за реч и поставило питање њих 

девет. Питања публике су била разнолика и усмерена на теме из области здравства, спорта, 

мултикултуралности, управљања отпадом, комуналне и саобраћајне инфраструктуре. 
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Јавна презентација – Сомбор 

 

Друга јавна презентација одржана је 21. децембра 2022. године у Сомбору. Присутнима се прво 

обратила Љиљана Тица, заменица градоначелника Сомбора, а затим и Радивој Парошки, заменик 

покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. 

Присутнима су се након тога обратили представници Развојне агенције Војводине и покрајинских 

секретаријата, који су представили процес израде Плана развоја АПВ и његов садржај кроз четири 

развојна правца. Презентацији је присуствовало преко 60 заинтересованих лица, међу којима су 

били представници локалних самоуправа, јавних предузећа и других установа. Питање из 

публике се односило на тему новог Пописа становништва у области демографије. 
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Јавна презентација – Сремска Митровица 

 

Трећа јавна презентација одржана је 18. јануара 2023. године у Сремској Митровици. Присутнима 

се прво обратила Светлана Миловановић, градоначелница Сремске Митровице, а затим и 

Радивој Парошки, заменик покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну 

сарадњу и локалну самоуправу. Присутнима су се након тога обратили представници Развојне 

агенције Војводине и покрајинских секретаријата, који су представили процес израде Плана 

развоја АПВ и његов садржај кроз четири развојна правца. Презентацији је присуствовало 45 

заинтересованих лица, међу којима су били представници локалних самоуправа, јавних 

предузећа, регионалне развојне агенције и других установа. Након представљања Нацрта Плана 

развоја, током дискусије између представника покрајинских секретаријата и представника 

градске управе Сремске Митровице утврђено је да су у области заштите животне средине 

направљени највећи помаци. 

 

 

Јавна презентација – Зрењанин 

 

Четврта и последња јавна презентација одржана је 25. јануара 2023. године у Зрењанину, чиме је 

и завршена јавна расправа на Нацрт Плана развоја АП Војводине 2023-2030. Присутнима се прво 

обратио Симо Салапура, градоначелник Зрењанина, а затим и Александар Софић, покрајински 

секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Присутнима су 

се након тога обратили представници Развојне агенције Војводине и покрајинских секретаријата, 

који су представили процес израде Плана развоја АПВ и његов садржај кроз четири развојна 

правца. Презентацији је присуствовало 65 заинтересованих лица, међу којима су били 

представници локалних самоуправа, јавних предузећа и других установа. Након представљања 

Плана развоја, отворена је дискусија током које су поменуте теме водоснабдевања, надлежности 

и финансирања Покрајине, саобраћаја и путне инфраструктуре, као и положаја националних 

заједница. Представници покрајинских секретаријата су, у оквиру својих надлежности, пружили 
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одговоре на постављена питања, док су за остала питања присутни били упућени да их пошаљу 

електронским путем. 

 

 

Процес јавне расправе 

 

 
Тема јавне расправе. Предмет јавне расправе је био целокупан текст Нацрта Плана развоја АП 
Војводине 2023-2030. године, чиме се заокружио процес консултација. Јавна расправа је 
покренута у циљу прикупљања коментара и сугестија од заинтересованих страна и шире јавности 
за финалне интервенције на документу.  
 
Период спровођења. Јавна расправа је трајала у периоду  од 9. децембра 2022. године до 25. 
јануара 2023. године. 
 
Место одржавања. Јавна расправа се спроводила онлајн, путем веб страница Плана развоја и 
Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, као и путем платформе eКонсултација. 
 
Технике консултација. Коришћена техника консултација је била прикупљање писаних коментара 

путем предефинисаних образаца на интернет страницама www.region.vojvodina.gov.rs,  

www.planrazvojaapv.rs и www.ekonsultacije.gov.rs. Коментаре је било могуће доставити и  

Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 

самоуправу на адресу Михајла Пупина 16, Нови Сад, или електронским путем на имејл адресу 

region@vojvodina.gov.rs искључиво на приложеном обрасцу. 

 

За технику консултација коришћена је и фокус група, која је организована онлајн 18. јануара 2023. 

јануара од стране удружења Femplatz у сарадњи са UN Women Serbia. Учествовало је 11 

организација са 21 учесницом, којима је представљен Нацрт Плана развоја, док се дискусија 

односила на појединачне области у којима су учеснице активне. 

 

Укључивање заинтересованих страна. Ради информисања јавности о почетку јавне расправе, 12. 

децембра 2022. године је објављен Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Плана 
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развоја АП Војводине 2023-2030. године на интернет страници Покрајинског секретаријата за 

регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а затим и на интернет 

страници Плана развоја АПВ. Поред тога, обавештење и позив за учешће у јавној расправи о 

Нацрту Плана развоја АПВ објавило је и 15 медија путем својих интернет портала. 

 
Преглед пристиглих коментара. У периоду трајања јавне расправе на адресу Плана развоја АПВ 

Развојне агенције Војводине и Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну 

сарадњу и локалну самоуправу пристигло је 391 коментара. 

 

Током јавне расправе су пристигле примедбе, предлози и сугестије од стране следећих 

представника заинтересованих страна: 

 Број коментара 

Удружење FemPlatz у оквиру организоване фокус групе 15* 

Војвођанско удружење за железницу 8 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу 

и националне мањине – националне заједнице 
4 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство 

3 

ЈВП „Воде Војводине“ 2 

Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду 2 

Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 

1 

Научно-технолошки парк Нови Сад 1 

Sustainable Health Equity Movement (SHEM) 1 

Kластер транспорта и логистике 1 

Удружење 1 

  * Значајан број коментара са организоване фокус групе који је пристигао је груписан према природи коментара, истим 

или сличним одговорима на њих и у оквиру четири развојна правца. 

 

Након завршетка јавне расправе, све пристигле примедбе, предлози и сугестије су размотрени 

од стране тима који је радио на тексту Нацрт а Плана развоја АПВ.  

 

Кључна питања и коментари. Један број прикупљених коментара односио се на тему образовања, 

чиме је са предложеним изменама стављен акценат на доступност предуниверзитетног 

образовања. Велики број коментара се односио на приказивање статистичких података и 

показатеља према припадности полу или осетљивих групама. Одређен број коментара се 

односио на шумарство и водопривреду. Коментари у области заштите животне средине су се 

односили на третман отпада, док су се у области саобраћаја коментари највише односили на 

путну и железничку инфраструктуру.  

 

                                                           
1 Одређен број пристиглих коментара је груписан у односу на природу коментара, одговор на коментар и 
развојни правац којем припадају. 
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Резултати. Након анализе свих коментара, прихваћено је 19 коментара, 14 коментара је одбачено, 

а 6  коментaра ће бити делимично интегрисано у Нацрт Плана развоја АП Војводине. 

 

Закључци спроведене јавне расправе 

 

Спровођењем јавне расправе заокружен је процес јавних консултација и укључивања стручне и 

шире јавности у свим фазама процеса израде Плана развоја АП Војводине. Као и до сада, процес 

је организован на транспарентан, партиципативан и инклузиван начин. Поштовањем начела која 

су утврђена Законом о планском систему РС омогућено је стварање услова за постизање 

консензуса око предложених праваца развоја и начина остваривања планираних циљева. На тај 

начин је омогућено благовремено укључивање свих релевантних заинтересованих страна и 

омогућена је њихова интервенција у сваком кораку израде Плана развоја АПВ. Јавне презентације 

у оквиру јавне расправе имале су за циљ боље упознавање јавности са структуром и садржајем 

Нацрта Плана развоја АПВ, као и са процесом израде документа. Анализом карактеристика и 

остварених резултата спроведене јавне расправе може се констатовати успешност спроведеног 

консултативног процеса. 
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КОМЕНТАРИ ДОБИЈЕНИ У ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

Датум 9. децембар 2022– 25. јануар 2023. године 

Место Република Србија/АП Војводина 

Технике јавне расправе Прикупљање писаних коментара преко упитника на интернет страницама 
www.region.vojvodina.gov.rs, www.planrazvojaapv.rs и www.ekonsultacije.gov.rs и одржана 
фокус група. 

Коментари који су стигли на тему ИНТЕРКУЛТУРАЛНА ВОЈВОДИНА ПО МЕРИ ГРАЂАНА 

Од кога је коментар упућен? 
Кратак опис (образложењење) 
коментара/примедбе/сугестије 

Напомена 

Удружење FemPlatz, 
коментари са одржане фокус групе 

Додатно родно уподобљавање статистичких 
података из уводника. 

Не прихвата се. 
Детаљније рашчлањивање 
података по полу које је доступно у 
званичним статистикама урађено је 
у аналитичким подлогама. У 
уводнику је приказано 
рашчлањавање по атрибутима тамо 
где је то суштина и где се тиме не 
губи ток приказа стања.  

Александар Зеленски, Sustainable Health 
Equity Movement (SHEM), члан Управног 
одбора 
 
 
 
 
 

Коментар се односи на област здравствене заштите 
 
Мера 1.3: Допринос АП Војводине у обезбеђењу 
приступачне и свеобухватне 
здравствене заштите свих грађанки и грађана на 
територији АП Војводине  
 
Мера се односи само на просторне капацитете 
здравствених установа и набавку опреме, док се 
проблему недостајућег броја квалитетног лекарског 
кадра не посвећује пажња, односно Планом нису 

 
Не прихвата се. 

 
Покрајински секретаријат за 
здравство нема надлежности. 
 

 

http://www.region.vojvodina.gov.rs/
http://www.planrazvojaapv.rs/
http://www.ekonsultacije.gov.rs/
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предвиђене мере којима се може решити проблем 
мањка кадрова у здравству. 
 

Удружење FemPlatz, 
коментари са одржане фокус групе 

У оквиру мере 1.3. у показатељу који се односи на 
групе које имају отежан приступ остваривању права 
на здравствену заштиту или су изложене повећаном 
ризику од оболевања, додати особе са 
инвалидитетом као групу. 

Не прихвата се. 
Употребљена формулација „група 
становништва које имају отежан 
приступ остваривању права на 
здравствену заштиту или су 
изложене повећаном ризику 
обољевања“ већ обухвата и особе 
са инвалидитетом. 

Удружење FemPlatz, 
коментари са одржане фокус групе 

Допунити показатељ који се односи на здравствено 
просвећивање становништва, тако што ће се на 
крају, после заграде, додати „посебно на 
становништво из рањивих и маргинализованих 
група“ 

Прихвата се. 

Марио Милковић, 
удружење 

Коментар се односи на област спорта 
 
Mере 1.4 Обезбеђење услова за повећање 
доступности спорта и рекреације свим грађанима 
и 
грађанкама АП Војводине 
 
Коментар се односи на потребу да се у школама 
више пажње посвети школским такмичењима и 
спортским секцијама за која је потребно обезбедити 
средства за финансирање пројеката у оквиру школа 
како у градској тако и у сеоској средини. 

Прихвата се. 

Покрајински секретаријат за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – 
националне заједнице 

Предложено је да назив приоритетног циља 2 
измени и да гласи: 
Успостављено доступно и функционално 
образовање, као и целоживотно учење усклађено са 

Прихвата се. 
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потребама тржишта рада и изазовима технолошког 
развоја 

Покрајински секретаријат за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – 
националне заједнице 

Предложена je измена формулације описа 
приоритетног циља 2, предлог измене достављен. 

Прихвата се. 

Покрајински секретаријат за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – 
националне заједнице 

Предложена је нова мера 1 под називом: 
Унапређење доступности предуниверзитетског 
образовања и васпитања у АП Војводини.  
Предложена формулација описа нове мере са 
новим показатељима достављена. 

Прихвата се. 

Покрајински секретаријат за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – 
националне заједнице 

Предложена је измена назива мере 3 да гласи: 
Унапређење запошљивости младих и њихових 
компетенција и стварање културе и доступности 
целоживотног учења. Предложена је и измена 
формулације описа мере, уз додавање теме 
целоживотног учења из мере 1. Предложена 
формулација описа мере и измењени показатељи 
достављени. 

Прихвата се. 

Удружење FemPlatz, 
коментари са одржане фокус групе 

Родно уподобљавање показатеља. 

Делимично се прихвата. 
Неким подацима се не располаже, а 
одређени показатељи из области 
образовања су измењени. Уколико 
подаци постану доступни, 
извршиће се родно рашчлањавање 
показатеља у току извештавања о 
реализацији Плана развоја АПВ. 

Удружење FemPlatz, 
коментари са одржане фокус групе 

Додати још један показатељ: Проценат издвајања 
из буџета ЈЛС намењен за рад и пројекте 
канцеларија за младе. 
 

Не прихвата се. 
План развоја АПВ је документ 
најширег обухвата, док ће планови 
развоја ЈЛС укључивати мере које 
планирају издвајања из буџета ЈЛС. 
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Коментари који су стигли на тему ВОЈВОДИНА, МЕСТО ВИСОКОГ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА 

Од кога је коментар упућен? 
Кратак опис (образложењење) 
коментара/примедбе/сугестије 

Напомена 

Др Владимир Тодоровић, 
Научно-технолошки парк Нови Сад 
 

У делу Подршка за развој иновација и стартап 
екосистема АП Војводине, потребно је размотрити 
да се наведе значај јачег повезивања и и 
заједничких акција између Пословног инкубатора 
Нови Сад и Научно-технолошког парка Нови Сад. 

Прихвата се. 

Удружење FemPlatz, 
коментари са одржане фокус групе 

Додатно родно уподобљавање статистичких 
података из уводника. 

Не прихвата се. 
Детаљније рашчлањивање 
података по полу које је доступно у 
званичним статистикама урађено је 
у аналитичким подлогама. У 
уводнику је приказано 
рашчлањавање по атрибутима тамо 
где је то суштина и где се тиме не 
губи ток приказа стања. 

Удружење FemPlatz, 
коментари са одржане фокус групе 

Родно уподобљавање показатеља. 

Делимично се прихвата. 
Са подацима којима се располаже, 
додати су нови показатељи. Неким 
подацима се не располаже, али 
уколико постану доступни, 
извршиће се родно рашчлањавање 
показатеља у току извештавања о 
реализацији Плана развоја АПВ. 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство 

Убацити показатељ Пошумљеност у табелу 
Приоритетног циља 6 и Површине под шумама у 
табелу мере 6.1. 

Прихвата се. 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство 

Убацити показатеље за сточни фонд говеда, свиња, 
оваца, коза, коња и живине у табелу мере 6.1. 

Прихвата се. 
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Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство 

Убацити показатељ Пољозаштитни појасеви у 
табелу мере 6.1. 

Прихвата се. 

ЈВП „Воде Војводине“ 
Убацити показатељ Проценат  наводњаваних 
пољопривредних површина у АПВ у табелу мере 
6.1. 

Прихвата се. 

ЈВП „Воде Војводине“ 

Убацити показатеље који се тичу процента годишње 
уложених средстава за редовно одржавање система 
за одводњавање, одржавање водних објеката за 
заштиту од поплава и одржавање хидросистема ДТД 
у односу на потребно. 

Прихвата се. 

Удружење FemPlatz, 
коментари са одржане фокус групе 

У табели за меру 6.5. додати нови показатељ Број 
задруга чије су оснивачице и чланице жене. 

Делимично се прихвата. 

Додат показатељ који прати 

проценат задруга у којима су жене 

директори или се налазе у органу 

управљања задругама. 

Удружење FemPlatz, 
коментари са одржане фокус групе 

Предлог да се брише показатељ који се односи на 
иницијативу за измену Закона о порезу на доходак 
грађана и других закона у области пореске 
политике, с обзиром да се из описа види да се ова 
иницијатива односи на област са највећим 
приходима и највећом просечном зарадом. Оваква 
иницијатива би се могла оправдати само за пореске 
одбитке за запошљавање теже запошљивих жена и 
мушкараца, а не ИТ стручњака/киња који се лако 
запошљавају и добро зарађују једнако као и 
компаније које их запошљавају. 

Не прихвата се. 

Уколико се развија област ИКТ (и са 
пореским олакшицама) обезбедиће 
се већа средства за запошљавање и 
помоћ теже запошљивим женама и 
мушкарцима. 

Покрајински секретаријат за регионални 
развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу 

Приоритетни циљ 9 и припадајуће мере 9.1, 9.2, 9.3 
допунити показатељима који се тичу квалитета 
услуга јавне управе, са циљем унапређења 
ефикасности и транспарентности. Предложене 

Прихвата се. 
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формулације показатеља са дефинисаним базним и 
циљним вредностима су достављене. 

Коментари који су стигли на тему ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВА, ДИГИТАЛНА И ПРОСТОРНО ПОВЕЗАНА ВОЈВОДИНА 

Од кога је коментар упућен? 
Кратак опис (образложењење) 
коментара/примедбе/сугестије 

Напомена 

Удружење FemPlatz, 
коментари са одржане фокус групе 

У оквиру мере 10.1. додати показатеље о процени 
подстицаја за транзицију као одрживим изворима 
енергије усмерених ка неразвијеним регионима. 

Прихвата се. 

Удружење FemPlatz, 
коментари са одржане фокус групе 

У оквиру мере 10.2. Унапређење енергетске 
ефикасности и праксе рационалне употребе 
енергије, додати показатељ Број корисника објекта 
на којима је извршена енергетска санација и 
повећан енергетски разред, разврстано по полу. 

Делимично се прихвата. 
Додат показатељ који прати број 
корисника објеката, али без 
разврставања по полу, јер такав 
податак није релевантан и 
индикативан са аспекта 
финансирања унапређења 
енергетске ефикасности у јавним 
објектима. 

Удружење FemPlatz, 
коментари са одржане фокус групе 

Родно уподобљавање показатеља. 

Делимично се прихвата. 
Са подацима којима се располаже, 
додати су нови показатељи. Неким 
подацима се не располаже, а у 
одређеним темама се сматра да 
праћење показатеља по полној 
структури није релевантно у односу 
на дефинисање мера и усмеравања 
активности, поготово у области 
саобраћаја.  

Милан Вучинић, 
Kластер транспорта и логистике 

Коментар се односи на циљ 11. Унапређен 
еколошки, одржив и интегрисан транспортни 
систем АП Војводине са развијеним системима 
паметног управљања (Мера 11.1. Обезбеђивање 

 
Не прихвата се. 

Делови који се односе на 
железничку мрежу и интермодални 



 

13 

 

равномерног регионалног развоја кроз унапређење 
саобраћајне инфраструктуре) 
 
У коментару се наводи да железничка мрежа и 
интермодални саобраћај нису обрађени у складу са 
анализама стања, предлозима који су изнети у току 
састанака и радионица и SWOT анализом урађеном 
у оквиру ове области. 
 

саобраћај обрађени су 
сагледавајући шири друштвено-
економски интерес, реалне 
могућности и развојне планове и 
стратегије. Одређени предлози који 
су се износили на радионицама нису 
у складу са реалним стањем у 
области железничког саобраћаја, 
могућностима и економској 
оправданости. Остала питања која 
су разматрана дефинисаће се кроз 
процес доношења нижих планских 
докумената. 

Драгомир Јанков, 
Члан Војвођанског друштва за железницу 

У оквиру мере 11.1. код показатеља Дужина 
категорисане државне путне мреже у АПВ, 
предлог је да се циљане вредности повећају, ради 
смањења заостајања путне мреже Војводине и 
смањења неравномерности у односу на друге 
регионе Србије.  

Прихвата се. 

Драгомир Јанков, 
Члан Војвођанског друштва за железницу 

За реченицу „Реализацијом активности 2 дужина 
путева највишег ранга износиће 716 км, што у 
односу на постојеће стање представља повећање од 
178%.“ 
навести појединачни број километара сваког 
новоизграђеног пута који чини укупно наведену 
суму од 716 км те, колики је број километара 
постојећих путева а колико нових који даје проценат 
повећања од 178%. 

Не прихвата се. 
У оквиру планских докумената не 
наводе се тачне вредности дужина 
путева, нити је то могуће за 
планиране путеве. Тренутна дужина 
државних путева највишег ранга у 
АПВ износи 258 км. У планираној 
пројекцији дужина путева највишег 
ранга би износила 718 км, што 
представља повећање од 178%. 

Драгомир Јанков, 
Члан Војвођанског друштва за железницу 

Прецизирати наводе реченице: 
„Густина путне мреже ауто-путева и брзих 
саобраћајница изражена односом дужине путне 

Прихвата се. 
 



 

14 

 

мреже износиће 25,1km/1000km2 што представља 
повећање од 279% у односу на постојеће стање.“ и 
изменити уколико је потребно. 

Драгомир Јанков, 
Члан Војвођанског друштва за железницу 

Прецизирати наводе реченице: 
„Густина путне мреже изражена кроз дужину путне 
мреже у односу на 1000 становника износи 371 
м/1000 становника, што представља повећање од 
252% у односу на постојеће стање.“ и изменити 
уколико је потребно. 

Прихвата се. 
 

Драгомир Јанков, 
Члан Војвођанског друштва за железницу 

Предлог допуне циља или мере да се наведе 
потреба очувања железничких траса напуштених 
пруга у Војводини којима је одузето својство добра 
у општој употреби и које су изузете из железничког 
саобраћаја. 

Прихвата се. 
 

Драгомир Јанков, 
Члан Војвођанског друштва за железницу 

Предлог допуне циља да се постепено и селективно 
врши обнова и стављање у функцију железничких 
пруга у Војводини (коридори) којима је одузето 
својство добра у општој употреби и које су изузете 
из железничког саобраћаја одлуком од 2020. 

Не прихвата се. 
Покрајина није преузела 
управљање железничком 
инфраструктуром на територији АП 
Војводине, тако да није могуће 
овим Планом развоја предвидети 
обавезу обнове укинутих пруга за 
које је надлежни управљач 
железничке инфраструктуре 
прогласио да нема економски 
интерес за даље управљање. 

Драгомир Јанков, 
Члан Војвођанског друштва за железницу 

Предлаже се мера да се донесе целовит правни 
оквир у циљу доследне примене Устава Републике 
Србије из 2006. године ради омогућавања 
остваривање права АП Војводине у предвиђеном 
обиму у области железничког саобраћаја од 
регионалног значаја на територији Војводине, што 
подразумева измене, односно  допуне, Статута АП 

Не прихвата се. 
Предлози који се односе на измену 
Статута АПВ, измену Закона о 
утврђивању надлежности АПВ и 
измене других закона, као и 
предлоге у вези формирања 
покрајинског оператера за 
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Војводине и Закона о надлежностима АП Војводине 
као и друге потребне акте. 

управљање железничком 
инфраструктуром и организацијом 
превоза, нису у складу са обухватом 
Плана развоја АПВ И стањем у 
области железничког саобраћаја, 
реалним могућностима и 
економској оправданости. 

Драгомир Јанков, 
Члан Војвођанског друштва за железницу 

Предлог да се у План развоја АП Војводине 2022 – 
2030. године унесе изградња аеродрома НОВИ САД 
на потезу између Ковиља, Будисаве и Шајкаша, у 
близини  аутопута А1, који се надовезује на 
међународни пут Е-75 и који треба да понесе ознаку 
4Е, што значи да ће спадати у најопремљеније. 

Не прихвата се. 
У досадашњим анализама и 
нацртима других планских 
докумената није дефинисана 
наведена локација, као 
најоптималнија за градњу 
аеродрома код Новог Сада, 
односно, тачна локација аеродрома 
биће утврђена у даљој изради 
планске и техничке документације. 
Због тога је у овом развојном плану 
наведено да ће поред већ 
дефинисаних локација, аеродроми 
бити предвиђени и ''на другим 
локацијама на којима постоје 
могућности, заинтересованост и 
економска оправданост''. 

Коментари који су стигли на тему ЗЕЛЕНА ВОЈВОДИНА ОТПОРНА НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ 

Од кога је коментар упућен? 
Кратак опис (образложењење) 
коментара/примедбе/сугестије 

Напомена 

 
Др Предраг Којић, 
Научни институт за прехрамбене 
технологије у Новом Саду 

 
У нацрту Плана развоја недостају референце два 
недавно донета веома битна стратешка документа: 
Програм управљања отпадом за период 2022-2031 

 
Делимично се прихвата. 
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 и Програм развоја циркуларне економије у 
Републици Србији од 2022. до 2024. године. 
 
 
 

У текст се убацује Програм 
управљања отпадом за период 
2022-2031, док је Програм развоја 
Циркуларне економије у Републици 
Србији од 2022. до 2024. усвојен 1. 
децембра и стога није део Нацрта 
Плана развоја. 

Др Предраг Којић, 
Научни институт за прехрамбене 
технологије у Новом Саду 
 

Термин, РДФ/биолошки третман, није исправан. 
РДФ је производ  је гориво или енергент који се 
може користити у цементним пећима или у 
термоелектранама, а третман да би се добило то 
гориво је најчешће механичко биолошки третман 
или МБТ. Механички третман се односи на 
рециклирање секундарних сировина/рециклабила а 
биолошки третман се односи на сушење отпада како 
би се повећала његова горива моћ. 

Прихвата се. 

Удружење FemPlatz, 
коментари са одржане фокус групе 

Допунити да се реализација приоритетног циља 12. 
и мера 12.1 и 12. доприноси реализацији Циља 1. – 
Свет без сиромаштва Агенде 2030.  

Не прихвата се. 
У овој фази, у области животне 
средине, није могуће 
имплементирати. 

Удружење FemPlatz, 
коментари са одржане фокус групе 

Додати показатеље који се односе на удео 
обрађених пољопривредних површина, као и удео 
обрађених пољопривредних површина без 
употребе хемијских средстава. 
 

Не прихвата се. 
Тема пољопривреде обрађена је у 
приоритетном циљу 6 и његовим 
припадајућим мерама. 

Удружење FemPlatz, 
коментари са одржане фокус групе 

У оквиру мере 12.2 додати показатељ који се односи 
на подстицај успостављању сарадње јавног и 
приватног сектора у запошљавању 
нискоквалификованих и теже запошљивих група 
становништва у оквиру система управљања 
отпадом. 

Не прихвата се. 
Мера 12.2. не предвиђа активности 
таквог обухвата, планови развоја 
ЈЛС би били адекватнији. 
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