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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: РПП 
АПВ) донела је Скупштина АП Војводине 07.12.2011. године („Службени лист АПВ“, број 22/11), 

као најважнији стратешки документ просторног развоја АП Војводине. 
 
Програм имплементације РПП АПВ представља обавезни документ за спровођење Регионалног 
просторног плана АПВ, односно акциони план за реализацију приоритета и праћење утицаја 
развојних активности на простору АПВ. У циљу праћења реализације развојних циљева и 

стратешких приоритета, Законом о планирању и изградњи је уведено извештавање о променама 
у простору. 
 
Чланом 58. став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) регулисано 
је да програм имплементације регионалног просторног плана утврђује мере и активности за 

спровођење регионалног просторног плана за раздобље од пет година. 
 
Програм имплементације РПП АПВ, донела је Скупштина АП Војводине 13.06.2013. године 

(„Службени лист АПВ“, број 22/13) за период од 2013. до 2017. године. 
 
Донета је Уредба о утврђивању Програма имплементације Просторног плана Републике Србије за 
период од 2016. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 104/16), која представља основ за 

израду Програма имплементације Регионалног просторног плана АП Војводине 2017-2021. 
године. 
 
У складу са Законом о планирању и изградњи, РПП АПВ и Програмом имплементације РПП АПВ, 
начињен је Извештај о остваривању РПП АПВ за 2015 и 2016. годину.  
 
У складу са одредбама члана 87. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15) 
извештај о остваривању просторног плана може се израђивати једном у две или три године. 
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АЖС      Анкета о животном стандарду 
АН      Археолошка налазишта  
АПВ      Аутономна Покрајина Војводине 
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ЕУ      Европска Унија 
ЗМ      Знаменита места  
ИЗ     Изузетног значаја 
ЈКП      Јавно комунално предузеће 
ЈЛС    Јединица локалне самоуправе 
Класификација (NST/R)  Европска класификација роба 
НЕМ      Национална еколошка мрежа 
НКД      Непокретна културна добра 
НСЗ      Национална служба за запошљавање 

НСТЈ      Номенклатура статистичких територијалних јединица  
ОИЕ      Обновљиви извори енергије 
ОКМ Хс ДТД     Основна каналска мрежа хидросистема Дунав-Тиса-Дунав 
ПГДС      Просечан годишњи обим дневног саобраћаја 
ПЗЗ      Примарна здравствена заштита 
ПЗЗСК     Покрајински завод за заштиту споменика културе 
ПИ      Програм имплементације 
ПКИЦ       Просторно-културно историјске целине  
ПП      Парк природе 
ППО      Просторни план општине  
ППОВ     Постројење за прераду отпадних вода 
ППППН     Просторни план подручја посебне намене 

ППРС      Просторни план Републике Србије  
ПСЕМС     Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине 
ПСЗСПД   Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 

демографију 
ПСКЈИ     Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 
ПСМСЛС   Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну 

самоуправу 
ПСНТР      Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој 
ПСОУНЗ   Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 

заједнице  
ПСПВШ     Покрајински секретаријат за пољопривреду,водопривреду и шумарство 
ПСПЗРП  Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност 

полова 
ПССО     Покрајински секретаријат за спорт и омладину 
ПСУГЗЖС  Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 

животне средине 
РДВ      Републичка дирекција за воде 
РЗС      Републички завод за статистику 
РПП АПВ    Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине 
РС     Република Србија 
РСД      Српски динар 
СК      Споменици културе 
СРП      Специјални резерват природе 

СРР АПВ      Стратегије регионалног развоја АП Војводине  
ТЕ-ТО      Термоелектрана-топлана 
ФУП      Функционалнo урбанo подручјe 
ХЕ      Хидроелектрана 
ENPI        Фонд за партнерство са суседством 
ESPON   Eвропска мрежа институција које се баве 

прикупљањем информација и показатеља за просторно 
планирање    

SPA (Special Protection Areas)     Подручја под посебном заштитом 
SAC (Special Areas of Conservation)    Посебна подручја очувања 
ASCI (Areas of Special Conservation Interest)   Подручја од посебне важности за заштиту природе 
CBC (cross-border cooperation)     Прекогранична сарадња
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УВОД 

 
Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: РПП 
АПВ) донела је Скупштина АП Војводине 07.12.2011. године („Службени лист АПВ“, број 22/11), 
као најважнији стратешки документ просторног развоја АП Војводине. 

 
Чланом 58. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) регулисано 
је да Програм имплементације Регионалног просторног плана утврђује мере и активности за 
спровођење регионалног просторног плана за раздобље од пет година, као и да га доноси орган 
надлежан за доношење плана, у року од једне године од дана ступања на снагу плана. Такође, 

Законом је утврђена обавеза подношења годишњих извештаја о остваривању регионалног 
просторног плана органу надлежном за доношење плана. 
 
Програм имплементације РПП АПВ, донела је Скупштина АП Војводине 13.06.2013. године 
(„Службени лист АПВ“, број 22/13) за период од 2013. до 2017. године, уз обавезу израде 
годишњих извештаја о остваривању РПП АПВ.  
 

У складу са Законом о планирању и изградњи, РПП АПВ и Програмом имплементације РПП АПВ, 
до краја 2015. године завршени су послови на изради Годишњег извештаја о остваривању РПП 
АПВ за 2015. годину.  
 
Годишњи извештаји о остваривању РПП АПВ у наредном периоду, како се буду анализирали и 
рачунали показатељи просторног развоја, могу у складу са добијеним резултатима да укажу на 
могуће измене Регионалног просторног плана АП Војводине.  

 
Основни и посебни елементи методологије за праћење и процену имплементације планских 
решења, идентификовани су и детаљно описани у Програму имплементације (ПИ) ППРС-а за 
период 2011-2015. година, као и у Програму имплементације РПП АПВ 2013-2017. године. 
Успостављање структуре за годишње извештавање о статусу просторног развоја одвија се кроз 
следеће активности:  

1) утврђивање и интерпретација вредности низа показатеља просторног развоја, као и  
2) праћење и процена статуса реализације стратешких приоритета и пројеката у АП Војводини, 

који су дефинисани Програмом имплементације РПП АПВ 2013-2017. године. 
 
У току је израда Програма имплементације Просторног плана Републике Србије за период 2016-
2020. године, који ће бити основ за израду наредног Програма имплементације Регионалног 
просторног плана АП Војводине 2017-2020. године. 
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1. СТАЊЕ ПОКАЗАТЕЉА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ У 

СКЛАДУ СА ЦИЉЕВИМА 
 
Показатељи просторног развоја груписани су према основним циљевима дефинисаних 

Регионалним просторним планом АПВ и указују на њихово остваривање (табела 1).  
 
Број показатеља се везује за редне бројеве које су показатељи добили у Програму 
имплементације ППРС, како би се показатељи једноставније пратили и поредили.  
 
Табела 1. Однос циљева и показатеља просторног развоја 

 
 Циљ Број и назив показатеља 

1.1.  

ПОКАЗАТЕЉИ СМАЊЕЊА 

СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ 
ПОГЛЕДУ 

1. Густина насељености (критична маса) 

2. Миграциони биланс 

4. Стопа фертилитета 

6. Удео незапосленог становништва до 25 година 

7. Запослена лица са високим степеном образовања 

8. Запослени на одређено време 

9. Стопа запошљавања старијих радника 

10. Број социјалних станова 

12. Стопа запослености 

14. Индекс „реда величине“ у висини БДП/БДВ 

15. „Gini index“ прихода домаћинстава 

17. Број домаћинстава која живе испод границе 
      сиромаштва 

18. Годишња стопа незапослености 

19. Удео дуготрајне незапослености 

39. БДП по становнику 

40. БДП у РРР по становнику 

41. Однос раста БДП и раста запослености региона 

42. Стопа раста БДП по становнику (%) 

43.Однос увоза и извоза региона 

44.Удео извоза у структури БДП 

45. Запосленост по економским делатностима 

46. Удео пољопривреде, шумарства и рибарства у 
      додатој вредности региона 

47. Удео технолошки напредне прерађивачке  
      индустрије у додатој вредности региона 

48. Удео финансијских и пословних услуга у додатој 
      вредности региона 

49. Удео административних, образовних, 
      здравствених и социјалних услуга у додатој 
      вредности региона 

50. Број предузећа у области иновација 

51. Запосленост у области истраживања и развоја  
      (% у укупној запослености) 

52. Запосленост у области високих технологија 

53. Издвајања БДП за област истраживања и развоја 

54. Приступ широкопојасним системима 

56. Обим директних страних инвестиција по регионима 

57. Стопа инвестиција 

1.2.  

ПОКАЗАТЕЉИ РАЦИОНАЛНОГ 
АКТИВИРАЊА ТЕРИТОРИЈАЛНОГ 
КАПИТАЛА НА ЧИТАВОЈ ТЕРИТОРИЈИ 
АП ВОЈВОДИНЕ ПРЕКО 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И 
ПОЛИЦЕНТРИЗМА 

30. Доступност примарној здравственој заштити 

33. Покривеност насеља (% броја домаћинстава) 
      мрежом јавног водовода 

34. Покривеност насеља (% броја домаћинстава) 
      канализационом мрежом 

36. Број интернет корисника 

37. Покривеност простора просторно-планским 
      документима 

1.3. 
ПОКАЗАТЕЉИ ЈАЧАЊА ПОЗИЦИЈЕ 
СЕЛА УЗ ВЕЋУ УЛОГУ У ОКВИРУ 
ФУНКЦИОНАЛНИХ ПОДРУЧЈА ГРАДОВА 

27. Обим унутрашњих миграција 

 
 
 
1.4. 

 
 
 
 

 
 
ПОКАЗАТЕЉИ УРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ 
КОРИШЋЕЊА ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, 
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД НЕПОГОДА 
И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 
 

64. Удео пољопривредних површина под  
      органском/контролисаном производњом 

68. Губици воде у мрежи (%) 

72. Урбани раст – ширење урбаног подручја 

77. Интензитет саобраћаја према деоницама  
      саобраћајне мреже 

83. Насеља и култивисана подручја потенцијално 
      угрожена од елементарних непогода (CORINE) 
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84. Насеља у подручјима угрожености сеизмичком 
      активношћу 

91. Заштићена природна подручја 

92. Број заштићених културних добара у региону 

93. Број локалитета културног наслеђа и  
      интегралних целина предложених за заштиту 

96. Број туриста и туристичких ноћења годишње 

1.5. 

ПОКАЗАТЕЉИ ИНТЕРЕСНОГ И 
ФУНКЦИОНАЛНОГ УМРЕЖАВАЊА 
РЕГИОНА ВОЈВОДИНА СА ДРУГИМ 
РЕГИОНИМА У ЕВРОПИ 

98. Број пројеката са међународним учешћем 

102. Промет путника и робе у речним лукама  

104.  Густина друмских и пружних прелаза по деоницама 
граничног подручја (бр. прел./100 km) 

 
Извори података на основу којих су израчунати показатељи просторног развоја наведени су на 
крају Извештаја, у поглављу 7. Списак коришћених докумената и извора података. Важно је 
нагласити да су извори који су били доступни приликом израде Извештаја у највећој мери 
садржали податке који се односе на 2013. и 2014. годину. 
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Показатељ 1: Густина насељености (критична маса)* 

 

Општи циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Одрживи демографски развој 

Оперативни циљ Уравнотежени размештај становништва 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 1 

Показатељ Густина насељености (критична маса) 
- приказ по општинама/градовима и 
областима 

 

Показатељ: Густина насељености (критична маса)* 

Алфа-

нумерички 
код** 

Назив  статистичке 

територијалне 
јединице** 

Површина 
(km2) 

Процењен 

број 
становника 

2013 

Густина 

насељености 
(бр. ст./km2) 

RS121 Западнобачка област 2488 183967 73,94 

RS122 Јужнобанатска област 4246 289766 68,24 

RS123 Јужнобачка област 4026 616111 153,03 

RS124 Севернобанатска област 2328 144672 62,14 

RS125 Севернобачка област 1784 184756 103,56 

RS126 Средњебанатска област 3257 184311 56,59 

RS127 Сремска област 3485 308512 88,53 

RS12 АП Војводина 21614 1912095 88,47 
*Подаци преузети из „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У СРБИЈИ 2014“, РЗС 2014, 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 

приказ по општинама/градовима  

 
Карта 1. Густина насељености по oпштинама 

 

Опис показатеља: 

Размештај становништва је један од основних показатеља (не)равномерног социо-економског 
развоја, пружајући информације, како о потенцијалима (у смислу радне снаге, корисника 
услуга, потрошача, итд.), тако и у смислу специфичних развојних изазова (урбана 
дисекономија, депопулација подручја, производна виталност подручја, оправданост опремања 
техничком инфраструктуром). За диференцирање територија, према критеријумима Европске 
уније, као и ESPON-а, руралним подручјима се сматрају она са густинама мањим од 100 ст/km2, 
док су потенцијална агломерацијска подручја са густинама преко 200 ст/km2. 
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приказ по областима 

 
Карта 2. Густина насељености по oбластима 

 
Значај показатеља за просторни развој: 

Размештај становништва је један од основних показатеља уравнотежености демографског и 
социо-економског развоја, који пружа информације о потенцијалима као што су радна снага, 

број потенцијалних корисника услуга, потрошача, итд. У комбинацији са другим, овај 
показатељ указује и на специфичне развојне (не)прилике, изазове и потребе, од којих су 
најзначајнији: депопулација подручја или његова пренасељеност, производна виталност 
подручја, његова потреба и оправданост опремања техничком инфраструктуром, повећани 
саобраћај, ниво буке у урбаним пренасељеним срединама, већи притисак на земљиште и 

животну средину и друго. 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Густину насељености је најбоље приказати за мање територијалне јединице (ниво насеља). 
Због непостојања прецизне и одређеније дефиниције насеља, као и недостатка адекватних 
критеријума за класификацију подручја (рурална/урбана), дефинисање типологије насеља и 

подручја у Републици Србији одвија се веома отежано. Ово захтева редефинисање појма 
насеља и успостављање нове класификације насеља према типу (нека нова подела која поред 
урбаног и руралног типа познаје још неки прелазни облик/тип). Овим би се донекле избегао 

проблем „вештачких“ густина када су у питању велике просторне јединице, док би се 
истовремено много јасније уочиле постојеће разлике између урбаних и руралних подручја. 
Такође, пожељно је да се густина насељености прикаже коришћењем података за мање 
просторне јединице (ниво насеља или најмање општина/градова, мада би идеално било на 

нивоу растерске мреже 500x500 m) како би се добила прецизнија слика. 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
Просечна густина насељености1 за АП Војводину износи 88,47 ст/km2, а од седам области, три 
области (Јужнобачка, Севернобачка и Сремска) имају већу густину од просечне за АП 
Војводину. Најмању густину насељености има Средњебанатска област (56,59 ст/km2), а 
изразито већу густину насељености има Град Нови Сад са преко 200 ст/km2. Посматрано по 

општинама/градовима најбројније су општине (њих 33), са густином испод просечне вредности 
за АП Војводину, а 14 општина које се налазе у пограничном подручју имају изразито малу 
густину насељености до 50 ст/km2. Општине/градови са густином несељености од 100-200 
ст/km2 налазе се на осовини развоја, односно у зони утицаја коридора X, и то су Суботица-

град, општине Врбас, Темерин, Сремски Карловци, Инђија, Стара Пазова, Сремска Митровица-
град и Град Панчево.  

                                                   
1 Густина насељености израчуната је на основу процењеног броја становника 2013. године.  
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Показатељ 2: Миграциони биланс 

 

 
Општи циљ 

СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Одрживи демографски развој 

Оперативни циљ Уравнотежени размештај становништва 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 2 

Показатељ Миграциони биланс - приказ по 
општинама/градовима и областима 

 
 
Показатељ 2: Миграциони биланс 2012-2013* 

Aлфа-
нумерички 

код** 

Назив  
статистичке 

територијалне 

јединице** 

Рођени 
2012 

Умрли 
2012 

Број 
становника 

2012 

Број 
становника 

2013 

Миграциони 
биланс 

2012-2013 

RS121 
Западнобачка 
област 

1375 3018 186188 183967 -0,003104389 

RS122 
Јужнобанатска 

област 
2676 4246 291686 289766 -0,001199920 

RS123 Јужнобачка област 6630 7744 615616 616111 0,002613642 

RS124 
Севернобанатска 

област 
1182 2338 146274 144672 -0,003049072 

RS125 
Севернобачка 

област 
1676 2797 185822 184756 0,000295982 

RS126 
Средњобанатска 
област 

1583 2913 186013 184311 -0,001999860 

RS127 Сремска област 2810 4414 310418 308512 -0,000972882 

RS12 АП Војводина 17932 27470 1922017 1912095 -0,00019979 

* Подаци преузети из „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2013, 2014“, РЗС,2013, 2014 
** НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
 
Опис показатеља: 
Индикатор показује разлике у демографској динамици између појединих регионалних подручја 
и унутар њих, које су јасно повезане са израженим контрастима економског богатства. 

Миграциони биланс показује контрасте између главних метропола и остатка земље, главна 
миграторна кретања између региона унутар земље, као и регионалне контрасте у односу на 
европске земље. Мапирање овог индикатора може указати на националне обрасце миграција 
(на пример, миграције становништва из граничних и мање развијених подручја могу бити 
индикација да досадашње мере за унапређење регионалног развоја и помоћ демографско 
угроженим подручјима још увек нису оствариле потребан учинак).  
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Графичко представљање овог показатеља може имати значаја у приказивању 
унутаррегионалних као и миграторних кретања са суседним државама. Миграције становништва 
из мање развијених и пограничних подручја указују на неопходност предузимања одређених 
мера у циљу заштите и смањења одлива становништва. Спровођење политике регионалног 
развоја и њено унапређење представља један од циљева спровођења овог показатеља. 
 

Ограничења мерења показатеља: 
Интерпретација показатеља зависи од просторног нивоа који је узет за јединицу посматрања, 
стога је за анализу миграционих кретања потребан упоредни приказ различитих просторних 
нивоа и више временских серија података.  
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Стање показатеља за просторни развој: 

У АП Војводини позитиван миграциони биланс имају Јужнобачка и Севернобачка област. 

Анализа миграционог биланса по општинама/градовима показује да само 11,0% од укупног 
броја војвођанских општина има позитиван миграциони биланс. Миграторна кретања су 
претежно усмерена ка покрајинском центру Новом Саду. Позитиван миграциони салдо имају 
градови Суботица и Нови Сад и општине Инђија, Стара Пазова и Пећинци. Остале јединице 
локалне самоуправе бележе негативан миграциони салдо, а најизраженије миграције 

становништва су из пограничних неразвијених општина. 
 
приказ по општинама/градовима 

 
Карта 3. Миграциони биланс по oпштинама 

 
приказ по областима 

 
Карта 4. Миграциони биланс по oбластима  
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Показатељ 4: Стопа укупног фертилитета 

 

 
Општи циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 

ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Одрживи демографски развој 

Оперативни циљ Унапређење / одржање демографске 

структуре 

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015. године 

Показатељ 4 

Показатељ Стопа укупног фертилитета - приказ по 

областима 

 

 
Алфа-

нумерички 
код** 

Назив статистичке територијалне 
јединице** 

Стопа укупног 
фертилитета 

RS121 Западнобачка област 1,3 

RS122 Јужнобанатска област 1,4 

RS123 Јужнобачка област 1,5 

RS124 Севернобанатска област 1,3 

RS125 Севернобачка област 1,3 

RS126 Средњебанатска област 1,4 

RS127 Сремска област 1,4 

RS12 АП Војводина 1,42 

*Подаци презети из Демографска статистика у Републици Србији, 2013, РЗС, 2014 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 

 
Опис показатеља: 
Стопа фертилитета је значајан индикатор на дуге стазе: дугорочно опадање ће неминовно 

изазвати старење становништва и проблем депопулације, са свим последицама овог процеса, 
уколико нема механичког прилива становнишвтва. С обзиром на сложеност детерминисања 
фактора који утичу на стопу фертилитета, као што су устаљене репродуктивне норме, одлагање 

рађања, висока психолошка и економска цена родитељства, одсуство репродуктивних 
потенцијала на одређеним територијама, овај показатељ отвара низ питања за оцену 
демографских ресурса локалне средине и могућности њиховог бољег организовања. 

 
Значај показатеља за просторни развој: 
Дугорочно опадање вредности овог показатеља указује на интензивне депопулационе процесе 
и утиче на опадање броја становника као и на појачано старење становништва. Сa обзиром на 
комплексност фактора који утичу на фертилитет (устаљене репродуктивне норме, одлагање 
рађања, висока психолошка и економска цена родитељства, недостатак репродуктивног 
потенцијала на одређеним територијама) значај овог показатеља јесте у томе да помаже у 

валоризацији демографских ресурса локалне средине и могућностима њиховог бољег 
организовања кроз инструменте популационе политике. 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Стопа укупног фертитлитета не показује на којим основама је утемељен појавни репродуктивни 

модел, па је за детаљније анализе потребно укључити и друге показатеље, као што су: етничка 
структура, старосна структура, природни и миграциони прираштај, структура фертилног 

контингента и слично. 
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Стање показатеља за просторни развој: 

Стопа укупног фертилитета на нивоу АП Војводине је 1,4, а да би просто обнављање 

становништва било дугорочно обезбеђено неопходно је да стопа фертилитета достиже вредност 
од 2,1. Посматрано по областима највишу забележену стопу укупног фертилитета има 
Јужнобачка област (1,5) што је значајно испод неопходне вредности од 2,1 детета по жени у 
фертилном периоду. Стопе укупног фертилитета на нивоу Војводине имају Средњебанатска, 
Јужнобанатска и Сремска област. Најнижу стопу укупног фертилитета имају Западнобачка, 

Севернобачка и Севернобанатска области (1,3). 

 
приказ по областима 

 
Карта 5. Стопа укупног фертилитета по oбластима 
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Показатељ 6: Удео незапосленог становништва до 25 година 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Унапређење социјалне и економске 
кохезије 

Оперативни циљ Смањење броја незапосленог 
становништва 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 6 

Показатељ Удео незапосленог становништва до 
25 година - приказ по 

општинама/градовима и областима 
 

 

Показатељ 6:  Удео незапосленог становништва до 25 година* - Удео незапослених лица 
старосне доби до 25 година у укупном незапосленом становништву 

Aлфа-
нумерички 

код** 
 

Назив 
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Незапослена 
лица 

Незапослена 
лица старосне 

доби до 25 

година 

Удео 

незапослених 
лица старости 
до 25 година у 
укупном броју 
незапослених 

лица 

Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене 

RS121 
Западнобачка 

област 
20692 9133 3057 1263 14,8% 13,8% 

RS122 
Јужнобанатска 

област 
33376 17068 4704 2262 14,1% 13,3% 

RS123 
Јужнобачка 
област 

59524 31727 7302 3480 12,3% 11,0% 

RS124 
Севернобанатска 
област 

12540 6027 1817 869 14,5% 14,4% 

RS125 
Севернобачка 
област 

15430 7569 2067 968 13,4% 12,8% 

RS126 
Средњебанатска 
област 

16718 8089 2683 1235 16,0% 15,3% 

RS127 Сремска област 25999 12926 3716 1729 14,3% 13,4% 

RS12 АП Војводина 184279 92539 25346 11806 13,8% 12,8% 

*Подаци презети из Преглед броја и структуре незапослених лица са евиденције НСЗ стање на дан 
31.12.2014. године, НСЗ. 

**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
 

 
Опис показатеља: 
Анализа података о незапосленим лицима и упоредна просторна анализа пружа могућност да се 
стекне увид о унапређењу социјалне кохезије, а посебно о интеграцији младих. Удео 
незапосленог становништва до 25 година у укупном незапосленом становништву представља 
важан сегмент у анализи структуре незапосленог становништва према старости, са посебним 

освртом на тренд раста/пада овог показатеља у временским серијама (годишњој, кварталној, 
месечној и тако даље). Посебан значај у овоме има смањење незапослености међу младим 
становништвом. Показатељ је посебно важан за поређење стопа незапослености млађе 
популације међу земљама. У европским земљама, генерално посматрано, мањи удео је у 
северно и западноевропским земљама, док источноевропске земље имају релативно већи удео 

незапосленог младог становништва (Eurostat).  
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Подаци о учешћу незапослених лица према старости у укупном незапосленом становништву и 
њихова упоредна просторна анализа пружају важну подршку за креирање и унапређење 
економске политике запошљавања, социјалну кохезију, а посебно интеграције младог 
незапосленог становништва. Као један од највећих проблема високе незапослености младих 
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јесте неусклађеност образовног система са реалним потребама тржишта рада и привреде. 

Сагледавање структуре запослених (према стручном профилу, као и према старости 

незапослених) и тржишта рада, од кључног је значаја за реформу система образовања и 
његовог усклађивања са потребама тржиштa рада, као и за креирање програмских мера и 
политика запошљавања. 
 
Ограничења мерења показатеља: 

Подацима о незапосленим лицима обухваћена су само лица која су регистрована код 
Националне службе за запошљавање. Треба узети у обзир и известан број оних незапослених 
лица, способних за обављање неког од занимања, али који нису званично пријављени у 
регистар незапослених код Националне службе за запошљавање. 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
Највећи удео незапослених лица старости до 25 година у укупном броју незапослених лица има 

Средњебанатска област. Такође, у овој области је и највећи удео незапослених жена до 25 
година у укупном броју незапослених лица. Највећи број општина/градова (њих 31), има удео 

незапослених до 25 година од 13,0% до 17,0%. Висока незапосленост младих указује на 
неусклађеност образовног система са реалним потребама тржишта рада и привреде. 
Незапосленост млађе популације најизраженија је у општинама Бач, Бачки Петровац, Нови 
Бечеј, Нова Црња, Сечањ, Пећинци и Ковин са високим уделом незапослених до 25 година (од 
17,0% до 19,0%), док је у Граду Новом Саду и општини Сремски Карловци удео незапослених 

до 25 година најповољнији (од 7,0% до 11,0%).  
 
 
приказ по општинама/градовима 

 

 
Карта 6. Удео незапосленог становништва до 25 година у укупном  

незапосленом становништву 
 
 
  



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2015. годину 
 

12 
 

 

приказ по областима 

 
Карта 7. Удео незапосленог становништва до 25 година у укупном  

незапосленом становништву по oбластима 
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Показатељ 7: Запослена лица са високим степеном образовања 

 

 
Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 

ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Унапређење социјалне и економске 

кохезије 

Оперативни циљ Унапређење просторне равнотеже у 
погледу образовног нивоа запосленог 
становништва  

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 7 

Показатељ Запослена лица са високим степеном 

образовања - приказ по 
општинама/градовима и областима 

 
 
Показатељ 7:  Запослена лица са високим степеном образовања* - Удео запослених 

лица са високим степеном образовања (VII-VIII) у укупном запосленом 
становништву (кумулатив I - XII 2014. године). 

Запослени са евиденције 
НСЗ, 

кумулатив  
I - XII 2014. године 

Запослена лица 

Запослени  
са високим 

образовањем 
(VII-VIII) 

% 

Алфа-
нумеричк
и код** 

Назив 
статистичке 

територијалне 

јединице** 

Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене 

RS121 
Западнобачка 
област 

5495 3105 634 445 11,5% 14,3% 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

6402 3299 895 616 14,0% 18,7% 

RS123 
Јужнобачка 
област 

24367 12660 4406 2883 18,1% 22,8% 

RS124 
Севернобанатска 

област 
4605 2147 313 214 6,8% 10,0% 

RS125 
Севернобачка 
област 

5592 2868 597 402 10,7% 14,0% 

RS126 
Средњебанатска 

област 
5149 2676 608 411 11,8% 15,4% 

RS127 Сремска област 7866 4214 950 628 12,1% 14,9% 

RS12 АП Војводина 59476 30969 8403 5599 14,1% 18,1% 

* Подаци преузети из Преглед броја и структуре запослених лица са евиденције НСЗ у 2014. години, НСЗ. 
** НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
 
Опис показатеља: 

Информације о образовном нивоу запослених помажу да се стекне увид о степену друштвене 
кохезије, као и постигнутим резултатима на унапређењу просторне уравнотежености 
образовног нивоа запослених. Мапирање овог индикатора јасно може указати на дисбалансе у 
простору, од велике концентрације високообразованих радника, до простора са врло малим 
уделом високо образованих радника. 
 
 

Значај показатеља за просторни развој: 

Компаративном анализом овог показатеља на нивоу области, указује се на просторне 
дисбалансе хуманог капитала и разлике у концентрацији високообразованих радника у односу 
на просторе са мањим уделом истог контингента. 
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Ограничења мерења показатеља: 

Основно ограничење овог индикатора представља необухватност свих запослених лица које 

обављају занимање, већ само она лица која имају заснован радни однос и која су пријављена у 
НСЗ. Зато се не сме занемарити један део запосленог становништва који обавља неки посао, 
али без заснивања радног односа, и који се не налази у регистру НСЗ. Основана је 
претпоставка да се међу њима налази добар део и лица са високом стручном спремом. На 
другој страни Анкета о радној снази коју два пута годишње спроводи Републички завод за 

статистику (РЗС) третира на други начин запослена лица. Према њиховој методологији у 
запослена лица се, поред лица која имају заснован радни однос и раде у предузећу, установи 
или у другој врсти организације или раде као приватни предузетници, укључују и 
индивидуални пољопривредници, помажући чланови у домаћинству, као и лица која су 
обављала неки посао који су самостално пронашла и уговорила (усмено или писмено), без 
заснивања радног односа. Према томе, у Анкети се не узима у обзир формални статус лица које 
се анкетира, него се радни статус тог лица одређује на основу стварне активности коју је оно 

обављало у посматраној седмици. 
 

Стање показатеља за просторни развој: 
У Севернобанатској области мали је удео запослених лица са високим степеном образовања, 
свега 6,8%, у укупном запосленом становништву. Присутна је и недовољна ангажованост 
високообразовног дела популације у Западнобачкој, Севернобачкој, Средњебанатској и 
Сремској области, са учешћем запослених лица са високим степеном образовања у укупном 

запосленом становништву испод војвођанског просека 14,1%. На подручју АП Војводине, 
образовни ниво запослених највећи је на територији Јужнобачке и Јужнобанатске области, где 
је удео запослених лица са високим степеном образовања 18,1%, односно 14,0%. Посматрано 
по јединицама локалне самоуправе још увек је највећи број општина (њих 14) са малим уделом 
(испод 9,0%) запослених лица са високим степеном образовања у укупном запосленом 
становништву. Највећи удео запослених лица са високим степеном образовања, у интервалу од 

13,0%-30,4%, у укупном запосленом становништву имају локалне самоуправе: Град Нови Сад, 
Сремски Карловци, Тител, Ириг, Рума, Панчево-град, Зрењанин-град, Сечањ, Вршац, Алибунар, 
Ковачица и Опово. 

 
 
приказ по општинама/градовима 
 

 
Карта 8. Удео запослених лица са високим степеном образовања у укупном 

запосленом становништву по oпштинама 
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приказ по областима 

 

 
Карта 9. Удео запослених лица са високим степеном образовања у укупном 

запосленом становништву по oбластима 
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Запослени са евиденције НСЗ, 

кумулатив  
I - XII 2014. године 

Запослена 
лица укупно 

Запослени  
са високим 

образовањем 

(VII-VIII) 

% 

Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене 

Севернобанатска 
област 

Ада 485 235 35 27 7,2% 11,5% 

Кањижа 545 251 33 29 6,1% 11,6% 

Кикинда 1611 744 145 93 9,0% 12,5% 

Нови Кнежевац 413 204 25 17 6,1% 8,3% 

Сента 1255 602 64 41 5,1% 6,8% 

Чока 296 111 11 7 3,7% 6,3% 

       

Јужнобанатска 
област 

Алибунар 323 218 54 45 16,7% 20,6% 

Ковачица 305 150 44 24 14,4% 16,0% 

Ковин 778 418 72 47 9,3% 11,2% 

Опово 86 50 16 15 18,6% 30,0% 

Панчево-град 2864 1404 392 282 13,7% 20,1% 

Бела Црква 280 158 20 11 7,1% 7,0% 

Вршац 1545 795 269 176 17,4% 22,1% 

Пландиште 221 106 28 16 12,7% 15,1% 

 

Западнобачка 
област 

Апатин 826 417 87 60 10,5% 14,4% 

Кула 1096 535 140 96 12,8% 17,9% 

Оџаци 1061 611 85 59 8,0% 9,7% 

Сомбор-град 2512 1542 322 230 12,8% 14,9% 

 

Јужнобачка 
област 

Бач 353 164 41 24 11,6% 14,6% 

Бачка Паланка 2517 1335 256 154 10,2% 11,5% 

Бачки Петровац 544 252 66 50 12,1% 19,8% 

Беочин 552 239 43 29 7,8% 12,1% 

Бечеј 838 380 91 66 10,9% 17,4% 

Жабаљ 637 276 63 44 9,9% 15,9% 

Град Нови Сад  14692 7708 3474 2248 23,6% 29,2% 

Србобран 621 301 27 17 4,3% 5,6% 

Сремски Карловци 79 41 24 19 30,4% 46,3% 

Темерин 882 410 93 66 10,5% 16,1% 

Тител 198 106 28 24 14,1% 22,6% 

Врбас 2454 1448 200 142 8,1% 9,8% 

 

Севернобачка 

област 

Бачка Топола 944 372 67 42 7,1% 11,3% 

Мали Иђош 459 225 23 16 5,0% 7,1% 

Суботица- град 4189 2271 507 344 12,1% 15,1% 

 

Средњебанатска 
област 

Житиште 657 449 51 34 7,8% 7,6% 

Зрењанин- град 3382 1653 464 314 13,7% 19,0% 

Нова Црња 196 86 22 17 11,2% 19,8% 

Нови Бечеј 782 423 53 33 6,8% 7,8% 

Сечањ 132 65 18 13 13,6% 20,0% 

 

Сремска 

област 

Инђија 1185 707 140 98 11,8% 13,9% 

Ириг 273 135 47 28 17,2% 20,7% 

Пећинци 430 223 53 40 12,3% 17,9% 

Рума 1177 700 160 95 13,6% 13,6% 

Сремска 
Митровица - град 

2182 1060 253 162 11,6% 15,3% 

Стара Пазова 1671 942 202 142 12,1% 15,1% 

Шид 948 447 95 63 10,0% 14,1% 
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Показатељ 8: Запослени на одређено време (% броја запослених) 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Унапређење социјалне и економске 
кохезије 

Оперативни циљ Обезбеђење подједнаких 
шанси на тржишту рада  

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 8 

Показатељ  Запослени на одређено време  
(% броја запослених) - приказ по 
општинама/градовима и областима 

 
 
Опис показатеља: 

Према подацима о запослености и незапослености, као и уделу запослених са непуним радним 
временом, могу се добити значајне информације о социјалној структури и степену социјалне 
инклузије. Међутим, интерпретација овог показатеља мора се урадити пажљиво. Пре свега, 
постоје различити разлози за овај вид запослености, посебно од како се промовише 
флексибилност тржишта рада у многим европским земљама и с обзиром на раст женске радне 
снаге током последњих деценија. Овај вид запослености може бити избор или могућност за 

додатни извор прихода запослених и стога се не треба увек сматрати негативним. 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Прикупљањем информација о уделу различитих облика запошљавања, стећи ће се јаснија 
слика о нивоу социјалне инклузије из аспекта обезбеђења подједнаких шанси на тржишту рада. 

За сврху овог показатеља било би потребно регистровање нежељене или нужне запослености 
са непуним радним временом, да би се открили проблеми ограничене инклузије и недовољне 

запослености (Eurostat, 2010). 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Подаци се за сада не публикују у редовним статистичким прегледима. 
 
Показатељ 8: Запослени на одређено време (% броја запослених)  

(кумулатив I - XII 2014. године)* 

Запослени са евиденције НСЗ, 
кумулатив  

I - XII 2014. године 
Запослена лица 

Запослени 
 на одређено 

време 
% 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 
Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене 

RS121 
Западнобачка 
област 

5495 3105 3623 2259 65,9% 72,8% 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

6402 3299 3794 1938 59,3% 58,7% 

RS123 Јужнобачка област 24367 12660 14374 7597 59,0% 60,0% 

RS124 
Севернобанатска 

област 
4605 2147 2368 1068 51,4% 49,7% 

RS125 
Севернобачка 
област 

5592 2868 3874 1990 69,3% 69,4% 

RS126 
Средњебанатска 
област 

5149 2676 3870 2135 75,2% 79,8% 

RS127 Сремска област 7866 4214 5175 2904 65,8% 68,9% 

RS12 АП Војводина 59476 30969 37078 19891 62,3% 64,2% 

* Подаци презети из Преглед броја и структуре запослених лица са евиденције НСЗ у 2014. години, НСЗ. 
** НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
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Запослени са евиденције НСЗ, 
кумулатив  

I - XII 2014. године 

Запослена 
лица 

Запослени 
 на одређено 

време 
% 

Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене 

Севернобанатска 
област 

Ада 485 235 261 115 53,8% 48,9% 

Кањижа 545 251 282 147 51,7% 58,6% 

Кикинда 1611 744 1002 448 62,2% 60,2% 

Нови Кнежевац 413 204 190 66 46,0% 32,4% 

Сента 1255 602 497 246 39,6% 40,9% 

Чока 296 111 136 46 45,9% 41,4% 

 

Јужнобанатска 

област 

Алибунар 323 218 202 140 62,5% 64,2% 

Ковачица 305 150 157 73 51,5% 48,7% 

Ковин 778 418 356 175 45,8% 41,9% 

Опово 86 50 63 37 73,3% 74,0% 

Панчево-град 2864 1404 1785 865 62,3% 61,6% 

Бела Црква 280 158 119 78 42,5% 49,4% 

Вршац 1545 795 954 490 61,7% 61,6% 

Пландиште 221 106 158 80 71,5% 75,5% 

 

Западнобачка 
област 

Апатин 826 417 374 208 45,3% 49,9% 

Кула 1096 535 682 348 62,2% 65,0% 

Оџаци 1061 611 842 495 79,4% 81,0% 

Сомбор-град 2512 1542 1725 1208 68,7% 78,3% 

 

Јужнобачка 
област 

Бач 353 164 181 78 51,3% 47,6% 

Бачка Паланка 2517 1335 1850 1011 73,5% 75,7% 

Бачки Петровац 544 252 297 123 54,6% 48,8% 

Беочин 552 239 446 191 80,8% 79,9% 

Бечеј 838 380 549 250 65,5% 65,8% 

Жабаљ 637 276 204 116 32,0% 42,0% 

Град Нови Сад  14692 7708 9156 4916 62,3% 63,8% 

Србобран 621 301 202 91 32,5% 30,2% 

Сремски Карловци 79 41 45 26 57,0% 63,4% 

Темерин 882 410 473 246 53,6% 60,0% 

Тител 198 106 140 76 70,7% 71,7% 

Врбас 2454 1448 831 473 33,9% 32,7% 

 

Севернобачка 
област 

Бачка Топола 944 372 690 274 73,1% 73,7% 

Мали Иђош 459 225 373 181 81,3% 80,4% 

Суботица- град 4189 2271 2811 1535 67,1% 67,6% 

 

Средњебанатска 
област 

Житиште 657 449 598 414 91,0% 92,2% 

Зрењанин- град 3382 1653 2477 1317 73,2% 79,7% 

Нова Црња 196 86 133 56 67,9% 65,1% 

Нови Бечеј 782 423 547 290 69,9% 68,6% 

Сечањ 132 65 115 58 87,1% 89,2% 

 

Сремска област 

Инђија 1185 707 845 530 71,3% 75,0% 

Ириг 273 135 216 102 79,1% 75,6% 

Пећинци 430 223 260 139 60,5% 62,3% 

Рума 1177 700 871 554 74,0% 79,1% 

Сремска 

Митровица- град 
2182 1060 1480 796 67,8% 75,1% 

Стара Пазова 1671 942 1019 548 61,0% 58,2% 

Шид 948 447 484 235 51,1% 52,6% 
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приказ по општинама/градовима 

 
Карта 10. Удео запослених лица на одређено време по oпштинама/градовима 

 
приказ по областима 

 
Карта 11. Удео запослених лица на одређено време по oбластима 

 
Стање показатеља за просторни развој: 

У Средњебанатској области је највећи удео запослених на одређено време у укупном броју 
запослених (75,2%), од чега су 79,8% жене. Најмањи удео запослених лица на одређено време 
је у Севернобанатској области (51,4%), док је у Јужнобачкој и Јужнобанатској области удео 

запослених на одређено време у укупном броју запослених исти (59,0%), с тим што је у 
Јужнобачкој области већи удео жена запослених на одређено време. Посматрано по 
град/општинама још увек је највећи број општина (њих 24) са уделом запослених лица на 
одређено време у укупном броју запослених, у интервалу од 60,0%-80,0%. Највећи проценат 

запослених жена на одређено време у укупном броју запослених лица је у општинама Житиште 
и Сечањ. Најмањи удео запослених на одређено време (испод 50,0%) је у девет општина: 
Апатин, Сента, Чока, Нови Кнежевац, Врбас, Србобран, Жабаљ, Ковин и Бела Црква.   
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Показатељ 9: Стопа запослености старијих радника 

 

 
Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 

ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Унапређење социјалне и економске 

кохезије 

Оперативни циљ Обезбеђење подједнаких 
шанси на тржишту рада  

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015. године 

Показатељ 9 

Показатељ Стопа запослености старијих радника 
- приказ по општинама/градовима и 

областима 
 
 

Показатељ 9:  Удео запослених лица са евиденције старијих од 50 година у укупном 

броју запослених (кумулатив I – XII 2014. године)* 

Запослени и запослени 
 старији од 50 година са 

евиденције НСЗ, 
кумулатив  

I - XII 2014. године 

Запослена 
лица укупно 

Запослени 
старији од 50 

година 
% 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 
Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене 

RS121 Западнобачка област 5495 3105 723 251 13,2% 8,1% 

RS122 Јужнобанатска област 6402 3299 964 338 15,1% 10,2% 

RS123 Јужнобачка област 24367 12660 3.212 1179 13,2% 9,3% 

RS124 Севернобанатска област 4605 2147 679 243 14,7% 11,3% 

RS125 Севернобачка област 5592 2868 807 269 14,4% 9,4% 

RS126 Средњебанатска област 5149 2676 674 264 13,1% 9,9% 

RS127 Сремска област 7866 4214 1049 447 13,3% 10,6% 

RS12 АП Војводина 59476 30969 8108 2991 13,6% 9,7% 

*Подаци преузети из Преглед броја и структуре запослених лица са евиденције НСЗ у 2014. години, НСЗ. 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
Опис показатеља: 
У контексту Лисабонске стратегије овај индикатор се користи да прикаже укупне регионалне 

капацитете тржишта рада, али такође и отварање радних места за запошљавање старијих лица. 
Лисабонски циљ је био да се до 2010. године достигне укупна запосленост од 70%, и 50% 

запослености за лица између 55 и 64 године старости (до 2005. године десет западноевропских 
земаља је прешло праг постављен Лисабонском стратегијом, док је код земаља нових чланица 
Европске уније овај проценат био нижи, на пример, у Словенији 31%, Словачкој 30,7%; ESPON 
2006). 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
У контексту Лисабонске стратегије овај показатељ се користи да одслика укупне регионалне 

капацитете тржишта рада, али такође и отварање радних места за запошљавање старијих лица. 
Лисабонски циљ је био да се до 2010. године достигне укупна запосленост од 70%, и 50% 
запослености за лица између 55 и 64 године старости. 
 
Ограничења мерења показатеља: 

Као и код претходних индикатора главни недостатак представља непотпуна обухватност свих 

запослених лица која обављају занимање, већ НСЗ дистрибуира податке само за лица која 
имају заснован радни однос. Са друге стране, у Анкети о радној снази коју спроводи РЗС, поред 
другачије методологије од оне коју примењује НСЗ, не публикују се подаци на нивоу области, 
већ само на нивоу региона. Такође се мора имати у виду и важна чињеница да се све више 
повећава број запосленог становништва преко 65 година старости, а које НСЗ не евидентира, 
што овде представља највећи недостатак.  
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Запослени са евиденције НСЗ, 

кумулатив  
I - XII 2014. године 

Запослена 
лица 

Запослени 
старији од 50 

година 
% 

Укупно жене Укупно жене Укупно жене 

Севернобанатска 
област 

Ада 485 235 79 34 16,3% 14,5% 

Кањижа 545 251 78 21 14,3% 8,4% 

Кикинда 1611 744 213 68 13,2% 9,1% 

Нови Кнежевац 413 204 78 37 18,9% 18,1% 

Сента 1255 602 160 62 12,7% 10,3% 

Чока 296 111 71 21 24,0% 18,9% 

 

Јужнобанатска 
област 

Алибунар 323 218 43 19 13,3% 8,7% 

Ковачица 305 150 30 7 9,8% 4,7% 

Ковин 778 418 131 61 16,8% 14,6% 

Опово 86 50 14 3 16,3% 6,0% 

Панчево-град 2864 1404 467 120 16,3% 8,5% 

Бела Црква 280 158 45 20 16,1% 12,7% 

Вршац 1545 795 192 92 12,4% 11,6% 

Пландиште 221 106 42 16 19,0% 15,1% 

 

Западнобачка 
област 

Апатин 826 417 137 36 16,6% 8,6% 

Кула 1096 535 187 66 17,1% 12,3% 

Оџаци 1061 611 137 65 12,9% 10,6% 

Сомбор-град 2512 1.542 262 84 10,4% 5,4% 

 

Јужнобачка 
област 

Бач 353 164 52 21 14,7% 12,8% 

Бачка Паланка 2517 1.335 296 102 11,8% 7,6% 

Бачки Петровац 544 252 88 27 16,2% 10,7% 

Беочин 552 239 105 15 19,0% 6,3% 

Бечеј 838 380 121 34 14,4% 8,9% 

Жабаљ 637 276 108 37 17,0% 13,4% 

Град Нови Сад  14692 7.708 1784 676 12,1% 8,8% 

Србобран 621 301 184 78 29,6% 25,9% 

Сремски Карловци 79 41 13 3 16,5% 7,3% 

Темерин 882 410 138 43 15,6% 10,5% 

Тител 198 106 35 14 17,7% 13,2% 

Врбас 2454 1448 288 129 11,7% 8,9% 

 

Севернобачка 

област 

Бачка Топола 944 372 132 27 14,0% 7,3% 

Мали Иђош 459 225 84 27 18,3% 12,0% 

Суботица- град 4189 2271 591 215 14,1% 9,5% 

 

Средњебанатска 
област 

Житиште 657 449 69 36 10,5% 8,0% 

Зрењанин- град 3382 1653 445 147 13,2% 8,9% 

Нова Црња 196 86 27 10 13,8% 11,6% 

Нови Бечеј 782 423 107 61 13,7% 14,4% 

Сечањ 132 65 26 10 19,7% 15,4% 

 

Сремска област 

Инђија 1185 707 143 68 12,1% 9,6% 

Ириг 273 135 47 16 17,2% 11,9% 

Пећинци 430 223 39 12 9,1% 5,4% 

Рума 1177 700 137 61 11,6% 8,7% 

Сремска 

Митровица- град 
2182 1060 294 100 13,5% 9,4% 

Стара Пазова 1671 942 240 132 14,4% 14,0% 

Шид 948 447 149 58 15,7% 13,0% 
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приказ по општинама/градовима 

 
Карта 12. Стопа запослености старијих радника по oпштинама 

 

приказ по областима 

 
Карта 13. Стопа запослености старијих радника по oбластима 

 

Стање показатеља за просторни развој: 
Стопа запослености старијих радника знатно је испод прага постављеног Лисабонском стратегијом 

од 50% запослености за лица између 55 и 64 године старости. Удео запослених лица старијих од 
50 година, посматрано по областима креће се у интервалу од свега 13,1% до 15,1% (просек за АП 

Војводину 13,6%). Највећи удео запослених лица са евиденције старијих од 50 година у укупном 
броју запослених са евиденције НСЗ је у Јужнобанатској (15,1%), Севернобанатској (14,7%) и 
Севернобачкој (14,4%) области. Стопа запослености старијих радника је испод просечне за 
Покрајину у остале четири области. Удео запослених жена у запосленим лицима старијим од 50 
година највећи је у Севернобанатској области (11,3%), а најмањи у Западнобачкој области 

(8,1%). Посматрано по општинама, највишу стопу запослености старијих радника имају општине 
Србобран и Чока (од 20% до 29,7%), а најмању општине Ковачица и Пећинци (испод 10%).   
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Показатељ 10: Број социјално (непрофитних) станова 

 

 
Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 

ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Унапређење социјалне и економске 

кохезије 

Оперативни циљ Обезбеђење стамбене сигурности  

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015. године 

Показатељ 10 

Показатељ Број социјално (непрофитних) 
станова према броју домаћинстава у 
програму социјалног становања 

 

Показатељ 10: Број социјално (непрофитних) станова према броју домаћинстава у 
програму социјалног становања* 

 
Опис показатеља: 
Показатељ представља годишњу понуду социјално непрофитних станова у односу на број 
домаћинстава која чине циљну групу програма социјалног становања. Социјално становање у 

смислу Закона о социјалном становању („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009) је становање одговарајућег 
стандарда које се обезбеђује уз подршку државе, у складу са стратегијом социјалног становања и 
програмима за реализацију стратегије, домаћинствима која из социјалних, економских и других 
разлога не могу да обезбеде стан по тржишним условима. 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Социјално становање, као инструмент социјалне стамбене политике Републике Србије треба на 

системски начин да допринесе решавању стамбених потреба домаћинстава која из економских, 

социјалних и других разлога нису у могућности да самостално обезбеде на тржишту адекватно 
становање.С обзиром да је важан сегмент одрживог економског и социјалног развоја градова, 
социјално становање се не третира као трошак већ као економски и друштвено исплатива 
инвестиција са дугорочним позитивним ефектима. Поред директног утицаја на повећање 
социјалне одрживости заједнице, оно има позитивне утицаје и на економске и друге параметре, 
као што су: тржиште рада, запосленост, унапређење стандарда становања, повећање 

мобилности радних места, економску стабилност и сл.  
 
Ограничења мерења показатеља: 
Овај показатељ је потребно довести у корелацију са мерама на заустављању бесправне градње, 
полазећи од оцена да је бесправна градња тешко решив проблем у Републици Србији без 
одговарајућих мера стамбене, а посебно социјалне стамбене политике. Поред тога, овај 

показатељ је пожељно пратити упоредо са показатељима обезбеђености резерви комунално 
опремљеног и уређеног грађевинског земљишта за стамбену и социјално стамбену изградњу.  

 

Институција која 
прикупља/доставља 
податке показатеља 

Јужнобанатска 
област 

Севернобанатска 
област 

Средњебанатска 
област 

Републичка агенција за 
становање 

8/800 16/90 10/130 

* Подаци достављени од стране Републичке агенције за становање (подаци добијени на основу упитника које су 
општине/градови који имају непрофитну стамбену агенцију доставили РАС у току 2014. године). 

 

Стање показатеља за просторни развој: 
- У Кикинди је до сада изграђено 24 стана намењених давању у закуп, у току је изградња 16 

станова на основу Програма изградње станова за социјално становање.  
- У Панчеву је до сада изграђено 128 станова намењених давању у закуп, а такође је изграђено 

још 8 станова на основу Програма изградње станова за социјално становање. 
- У Зрењанину је до сада изграђено 10 станова намењених давању у закуп, на основу Програма 

изградње станова за социјално становање.  
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Показатељ 12: Стопа запослености 

 

 
Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 

ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Смањење социјалне искључености и 

сиромаштва 

Оперативни циљ Расположива радна снага и запосленост 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 12 

Показатељ Стопа запослености - приказ по 
општинама/градовима и областима 

 
 
Показатељ 12: Стопа запослености 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Запослени 
2013 

годишњи 
просек*** 

Радни 
контигент 

2013 

Стопа 
запослености 

2013 година 

RS121 Западнобачка област 35902 124645 28,80 

RS122 Јужнобанатска област 55100 198245 27,79 

RS123 Јужнобачка област 179136 426407 42,01 

RS124 Севернобанатска област 31604 98429 32,11 

RS125 Севернобачка област 45520 126528 35,98 

RS126 Средњебанатска област 38311 125991 30,41 

RS127 Сремска област 57695 212939 27,09 

RS12 АП Војводина 443268 1313184 33,76 

* Подаци преузети из „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2014“, РЗС 2014 
** НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
*** Годишњи просек израчунат је на бази два стања: 31.03. и 30.09. 

 
- Обухваћени су запослени у правним лицима (привредна друштва, предузећа, установе, 

задруге и друге организације), приватни предузетници (лица која самостално обављају 
делатност) и запослени код њих. 

- Укључени су и запослени у малим привредним друштвима (до 50 запослених), који нису 
обухваћени редовним полугодишњим истраживањем, а који су добијени оценом из Анкете за 
допуну полугодишњег истраживања о запосленима. 

 
 
Опис показатеља: 
У Анкети о радној снази коју спроводи РЗС, не узимају се у обзир само формални статус лица 
које се анкетира, него се радни статус тог лица одређује на основу стварне активности коју је 
оно обављало у периоду спровођења Анкете. Под запосленим лицима се сматрају она лица која 

имају заснован радни однос и раде у предузећу, установи или у другој врсти организације или 
раде као приватни предузетници, затим индивидуални пољопривредници и помажући чланови у 
домаћинству, као и лица која су обављала неки посао који су самостално пронашла и 
уговорила (усмено или писмено) без заснивања радног односа и којима је тај рад представљао 
једини извор средстава за живот. 
 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Стопа запослености представља један од главних показатеља статуса тржишта рада, 

развијености и инвестиционог потенцијала неког подручја. У комбинацији са другим 
показатељима просторног развоја, стопа запослености може бити добар показатељ општег 
тренда развоја на неком делу територије Републике. Лисабонском стратегијом дефинисан је 
циљ према којем је до 2010. године требало остварити стопу запослености од 70%. 
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Ограничења мерења показатеља: 

Већ је раније у овом Извештају указано на проблем непотпуног обухвата запосленог 

становништва, са обзиром на недоступност прецизних података о стопи неформалне 
запослености. Стопа неформалне запослености представља проценат лица која раде „на црно“ 
у укупном броју запослених. Рад „на црно“ обухвата запослене у нерегистрованој фирми, 
запослене у регистрованој фирми, али без формалног уговора o раду и без социјалног и 
пензионог осигурања, и неплаћене помажуће чланове домаћинства. 

 
Стање показатеља за просторни развој: 
Лисабонском стратегијом дефинисан је циљ према којем је до 2010.године требало остварити 
стопу запослености од 70%. До остварења није дошло, већ је смањена ионако ниска стопа 
запослености. Стопа запослености у 2013. години, на подручју АП Војводине (33,76%) смањена 
је, у односу на 2011. годину (34,21%). Пет од седам области има мању стопу запослености од 
просечне за Покрајину. У три области (Севернобанатској, Средњебанатској и Сремској) је 

дошло до пораста стопе запослености (у односу на 2011.год.), а у осталим областима до пада 
стопе запослености. Ако се посматрају општине/градови ситуација је неповољнија, јер од 45 

општина Покрајине, у 37 је стопа запослености мања од 33,0%. У преосталих осам општина, 
стопа запослености је у шест општина/градова у интрвалу од 33,0%-36,0% (Сомбор-град, 
Зрењанин-град, општине Сента, Ада, Кикинда и Бачка Паланка), затим у Суботица-граду стопа 
запослености је у интрвалу од 36,0%-40,0%, а највишу стопу запослености има Град-Нови Сад, 
преко 40,0%. Висине стопа запослености, у ових осам општина/градова, указују на већу 

развијеност тржишта рада, инвестиција и укупно привреде, од остатка територије Покрајине. У 
општинама Врбас, Кикинда, Вршац и Панчево-град дошло је до смањења стопе запослености, 
што указује на проблеме тржишта рада, смањење инвестиција и пад привредне активности. 
 
приказ по општинама/градовима  

 
Карта 14. Удео запослених лица старости 15-64 године у укупном броју становника 

исте старосне групе по oпштинама 
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приказ по областима 

 
Карта 15. Удео запослених лица старости 15-64 год. у укупном броју становника исте 

старосне групе по oбластима 
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Показатељ 14: Индекс „реда величине” у висини БДП / БДВ  

 
 

Основни циљ 
СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Смањење социјалне искључености и 
сиромаштва 

Оперативни циљ 
Смањење регионалних економских 
диспаритета 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 14 

Показатељ 14 Индекс „реда величине” у висини 

БДП / БДВ (алтернативно) 

 
 
Показатељ 14: Индекс „реда величине” у висини БДП / БДВ 
 

Учешће региона Војводине у стварању БДП-а Републике Србије и индекси нивоа 

Територија 

БДП 
(мил. РСД) 

Индекс 
Учешће 

(%) 

БДП по 
глави 

становника 
(хиљ. РСД) 

Индекс 
нивоа* 

(РС=100) 

2012 2011 
2012/ 
2011 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

3 348 689 3 208 620 104,4 100,0 100,0 465 444 100,0 100,0 

Регион 
Војводине 

917 636 859 808 106,7 27,4 26,8 477 445 102,6 100,3 

Извор: Републички завод за статистику 
РЕГИОНАЛНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД 2011-2012, 2014 

 

Територија 

БДП 
(мил. РСД) 

Индекс 
Учешће 

(%) 

БДП по 
глави 

становника 
(хиљ. РСД) 

Индекс нивоа* 
(РС=100) 

2013 2012 
2013/ 
2012 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

3 876 403 3 584 236 108,2 100,0 100,0 541 498 100,0 100,0 

Регион 
Војводине 

1 055 270 973 800 108,4 27,2 27,2 552 507 102,0 101,8 

Извор: Републички завод за статистику,  
РЕГИОНАЛНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД Региони и области Републике Србије 2013. година, април, 2015. 

 
Опис показатеља: 
БДП – збир додате вредности свих институционалних сектора, тј. економских субјеката који 
припадају одређеном сектору, плус порези на производе (ПДВ, акцизе и други директни 
порези) минус субвенције на производе (субвенције директно повезане са производњом добара 
и услуга). Индекс „реда величине“ израчунава се применом логаритамске функције вредности 

БДП (БДВ) и редоследа региона/области по овим вредностима. Индекс нивоа представља однос 
између вредности БДП по становнику региона у односу на републички ниво БДП-а по 
становнику. Он не представља раст БДП-а одређеног региона у односу на претходну годину већ 
показује да ли је БДП региона по становнику већи или мањи у односу на републички ниво. 
Када је индекс нивоа већи од 100 то значи да је БДП по становнику региона већи од вредности 
овог показатеља за Републику Србију. Када је мањи од 100, то значи да је регионални БДП по 
становнику мањи од републичког нивоа. 

 
Значај показатеља за просторни развој: 

Анализа овако синтетизованог индикатора за мерење регионалних диспаритета има за циљ да 
пружи интегралну слику укупног стања развијености региона/области, с обзиром на то да 
изразита територијална неравномерност представља основно обележје регионалног развоја 
Републике Србије. 

 
Ограничења мерења показатеља: 
Показатељ „бруто домаћи производ” (БДП) се за сада не прати на мањем нивоу од регионалног. 
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БДВ - учешће области у стварању БДВ-а Републике Србије и индекси нивоа 

Област 

БДВ* 
(мил. РСД) 

Индекс Учешће (%) 

БДВ 

по 
становнику 
(хиљ. РСД) 

Индекс 

нивоа 
(РС=100) 

2013 2012 
2013/ 
2012 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

3 263 518 3 004 571 108,6 100,0 100,0 456 417 100,0 100,0 

Западнобачка 
област 

62 884 63 430 99,1 1,9 2,1 342 341 75,0 81,6 

Јужнобанатска 
област 

111 683 106 555 104,8 3,4 3,5 385 365 84,6 87,5 

Јужнобачка 

област 
392 604 340 029 115,5 12,0 11,3 637 552 139,9 132,3 

Севернобанатска 

област 
52 129 53 390 97,6 1,6 1,8 360 365 79,1 87,5 

Севернобачка 

област 
71 741 70 418 101,9 2,2 2,3 388 379 85,2 90,8 

Средњебанатска 
област 

79 009 76 038 103,9 2,4 2,5 429 409 94,1 97,9 

Сремска област 118 375 106 451 111,2 3,6 3,5 384 343 84,2 82,2 

* Разлика између бруто додате вредности (БДВ) и бруто домаћег производа (БДП) је у нето порезима на 
производе. У складу са регулативом Евростата, за ниво области (округа) исказује се бруто додата 
вредност.  
Извор: Републички завод за статистику, РЕГИОНАЛНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД Региони и области 
Републике Србије 2013. година, април, 2015. 

 
 
Стање показатеља за просторни развој: 

У складу са Планом имплементације SNA 2008/ESA 2010, Република Србија је званично прешла 
на нову методологију националних и регионалних рачуна ESA 2010, упоредо са земљама 

чланицама ЕУ, од септембра 2014. године. Обрачун регионалног БДП-а за 2013. годину је 
заснован на новој методологији. Подаци о регионалном БДП-у за 2012. годину који су 
приказани у табели представљају ревидиране податке у складу са новом методологијом. Индекс 
нивоа, за интервал од 2011-2013. године, показује да је БДП по становнику региона Војводине 
већи од вредности овог показатеља за Републику Србију. Посматрано по областима, за 2012. 
год. и 2013. годину, индекс нивоа показује да је једино БДП по становнику Јужнобачке области 
већи од вредности овог показатеља за Републику Србију. За остале области индекс нивоа је 

мањи од 100, што значи да је БДП по становнику свих других области мањи од републичког 
нивоа.  
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Показатељ 15: „Gini index“ прихода домаћинстава 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Смањење социјалне искључености и 
сиромаштва 

Оперативни циљ Постизање територијалног баланса у 
расподели богатства 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 15 

Показатељ „Gini index“ прихода домаћинстава 

 
 
Показатељ 15: „Gini index“ прихода домаћинстава 

 2012. година 2013. година 

Gini коефицијент  
за Републику Србију 

0,26 0,26 

Gini коефицијент  
за АП Војводину 

0,27 0,25 

Извор: Сиромаштво у Србији, 2011, 2012, 2013, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, 
Влада Републике Србије 

 
 
Напомена: Користи се верзија Gini index-a по потрошњи и са еквивалентним одраслим, која 
стандардно даје ниже вредности од две алтернативне спецификације: 

 

1. по потрошњи, али по глави становника и 
2. по приходима. 

 
 
Опис показатеља:  
Показатељ презентује унутаррегионалну дисперзију прихода и одсликава међурегионалне 
разлике које не показују агрегирани индикатори, попут БДП/ст или просечни приход 

домаћинстава. Узимајући у обзир обим диспаритета прихода домаћинстава унутар неког 
региона/области поредећи квинтилне групе прихода домаћинстава, овај индикатор има широк 
спектар примене. Проблемски, он интегрише не само аспекте борбе против сиромаштва и 
економске једнакости већ и социјалне једнакости и пожељну заступљеност различитих 
социјалних група у заједници и превенцију социјалне сегрегације. У комбинацији са 
индикаторима доступности, овај индикатор би могао да пружи информације о социјалној 
сегрегацији у простору, имајући у виду да сам указује на разлоге за такву сегрегацију. 

 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Gini коефицијент односно „Gini index“ представља статистичко мерење неједнакости у 
расподели богатства између становника једне државе. Gini коефицијент се обично користи у 
мерењу неједнакости у расподели богатства али може се користити и за мерење било које 

друге форме неједнаке дистрибуције. Gini коефицијент представља нумеричку вредност између 
0 и 1, где 0 представља савршену форму расподеле богатства (сви становници имају једнаке 
приходе), док број 1 представља најлошији вид дистрибуције богатства (сав приход је 
концентрисан на појединца док остали становници немају приход). Gini коефицијент је изражен 
у процентуалној форми. Једна од главних предности Gini коефицијента је то што је он мера тј. 
показатељ неједнакости у расподели богатства а не мера просечне вредности прихода или неке 
друге варијабле која није репрезентативна за целу популацију. Gini коефицијент може да 

упоређује дистрибуцију прихода разних делова државе и популације, нпр. може се мерити Gini 

коефицијент за урбана подручја и може се мерити Gini коефицијент за рурална подручја и 
касније се упоређивати за потребе анализе.  
 
Проценат прихода који остварује 20% најбогатијих домаћинстава у односу на проценат прихода 
који остварује 20% најсиромашнијих домаћинстава - проценат разлике између Лоренцове криве 
и криве апсолутно једнаке расподеле (%). 
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Ограничења мерења индикатора:  

Податак је доступан само на националном нивоу и за градско и рурално становништво. Такође, 

ограничење представља и дисконтинуитет у праћењу овог индикатора. Показатељ би могао да 
буде допуњен и регионалним индексом цена, што би значајно побољшало компаративну 
анализу подручја Републике Србије. Овај индикатор је потребно да буде допуњен регионалним 
индексом цена. 
 

 
Стање показатеља за просторни развој: 
Gini коефицијент за Републику Србију за 2013. годину износи 0,26, а за АП Војводину 0,25. 
Гини коефицијент мери неједнакост у расподели богатства у целој популацији, узимајући 
вредности од 0 до 1, при чему вредност 0 означава потпуну једнакост потрошње свих 
појединаца, а вредност 1 потпуну концентрацију потрошње на само једног појединца. Gini 
коефицијент је изражен у процентуалној форми. Једна од главних предности Gini коефицијента 

је то што је он мера тј. показатељ неједнакости у расподели богатства, а не мера просечне 
вредности прихода или неке друге варијабле која није репрезентативна за целу популацију. 
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Показатељ 17: Број домаћинстава који живе испод границе 

сиромаштва 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Унапређење социјалне и економске 
кохезије 

Оперативни циљ Смањење броја незапосленог 
становништва 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 17 

Показатељ Број домаћинстава који живе испод 
границе сиромаштва 

 

 

Опис показатеља: 
Проценат становништва који живи испод апсолутне границе сиромаштва, односно становништво 
које није у могућности да приушти минимум животног стандарда. Овај показатељ пружа увид о 
уделу популације чији су приходи испод утврђеног егзистенцијалног минимума. Сиромаштво 
није само проблем дистрибуције прихода већ иде упоредо са другим социјалним проблемима, 
као што су погоршано здравственог стања или дугорочна незапосленост због недостатка радног 

искуства и ниског нивоа образовања. Апсолутно сиромаштво се дефинише као ниво прихода 
или потрошње породица испод дефинисаног минимума животних потреба. Апсолутно 
сиромаштво је показатељ код кога су сиромашни сви они грађани који не остварују потрошњу 
изнад оне коју означава линија сиромаштва. Статистичку апаратуру за оцену сиромаштва чини 
„Анкета о потрошњи домаћинства“ коју редовно врши Републички завод за статистику. Стопа 

сиромаштва је однос броја сиромашних припадника једне популације и укупног броја 
припадника те популације (укупно становништво, незапослени, деца, итд.), односно 

представља учешће сиромашних припадника дате популације у целој популацији. Стопа 
сиромаштва даје само број сиромашних тј. број оних чија је потрошња испод линије 
сиромаштва али не и интензитет њиховог сиромаштва. Дубина сиромаштва показује колико је 
њихова потрошња испод линије сиромаштва односно мери дефицит сиромаштва целе 
популације и показује колико је ресурса потребно, под претпоставком савршене 
таргетираности, да се сиромаштво потпуно елиминише. По типу насеља сиромаштво је знатно 
мање заступљено у урбаном подручју, односно знатно веће на „осталом“ подручју (варошице и 

села). 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Показатељ је значајан због повезаности са другим важним показатељима, као што су: стопа 
нето миграција, стопа неписмености, национални доходак по становнику, стопа запослености и 

могућности запошљавања, доступност јавних служби (здравствене заштите, образовања, 

социјалног старања и др), доступност комуналних услуга (енергија, санитарно-хигијенски 
услови, комуникације). 
 
Ограничења мерења показатеља: 
С обзиром да постоји више различитих методолошких приступа за израчунавање овог 
индикатора, потребне су додатне анализе о начину његовог приказивања. Подаци који се 
прикупљају постоје за ниво Републике и региона. 

 
Подаци нису доступни на нивоу области и јединица локалне самоуправе, подаци на нивоу 
Републике Србије и АП Војводине су следећи:  
 

Линија сиромаштва 
(за еквивалентног одраслог),  

месечно за 2013. годину износи 11020 РСД 

Подаци из публикације: Сиромаштво у 
Србији, 2011, 2012, 2013, Тим за социјално 

укључивање и смањење сиромаштва, 
Влада Републике Србије. Стопа сиромаштва 

(проценат сиромашних), 2013. година 
Република Србија: 8,6% 
АП Војводина: 5,6% 

Извор:Агенција за регионални развој АП Војводине 
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Стопа сиромаштва 
(проценат сиромашних) 

2010 2013 Број сиромашних 2013 

Република Србија 9,2% 8,6% 610000 

АП Војводина 6,8% 5,6% 108000 

 

 

 
 

 
Основни индикатори сиромаштва за 2013. годину 

 
- Стопа сиромаштва: 8.6% (од укупног становништва), у апсолутном броју 610.000,00, 
- Дубина сиромаштва: 1.8% (од БДП-а), у апсолутном броју 65.000.000.000,00  

(65 милијарди), 
- Оштрина сиромаштва: 0.6% (сиромаштво у Србији и даље умерено). 
 
Стање показатеља за просторни развој: 

Стопа сиромаштва у 2013. године за Републику Србију износи 8,6%, а за АП Војводину 5,6%. 
Стопа сиромаштва у Републици незнатно је смањена у односу на 2010. годину (за 0,6%), а у 
Покрајини стопа сиромаштва смањена је за 1,2%. Стопа сиромаштва представља учешће 
сиромашних становника у укупној популацији, али не даје интензитет њиховог сиромаштва. 
Линија сиромаштва (за еквивалентну одраслу особу), за 2013. годину, месечно износи 11.020 

РСД. Сиромаштво у Србији је умерено, а по типу насеља сиромаштво је мање заступљено у 
урбаним подручјима. Линија сиромаштва израчуната је 2006. године на основу тадашње Анкете 

о потрошњи домаћинства (скр. АПД), уз помоћ нутриционистичких стандарда за исхрану и 
одговарајућег удела непрехрамбене робе. Тадашњи износ за еквивалентног одраслог (први 
одрасли у домаћинству) био је 6.411 динара месечно. Линија сиромаштва за 2011. и 2012. 
годину израчуната је индексацијом поменуте линије из 2006. године индексима цена на мало, 
односно потрошачких цена. Тако су добијене линије сиромаштва за 2011. годину од 9.483 
динара месечно и за 2012. годину од 10.233 динара месечно по еквивалентном одраслом, које 

смо користили у овом истраживању. 
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Показатељ 18: Годишња стопа незапослености 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Смањење социјалне искључености и 
сиромаштва 

Оперативни циљ Постизање територијалног баланса у 
расподели богатства - Осигурање пуне 
ангажованости регионалних 
ресурса, уз њихову максималну 
ефикасност 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 18 

Показатељ Стопа незапослености - Удео 
незапослених у укупном броју 
активних становника (Незапослена 
лица - на 1000 становника, која први пут 

траже запослење, лица без 
квалификација) - приказ по 
општинама/градовима и областима 

 
 

Показатељ 18: Стопа незапослености-Удео незапослених у укупном броју активних 
становника* 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив 
статистичке 

територијалне 

јединице** 

Укупан број 
активних 

становника 

2013  

Незапослена 
лица 

(децембар 

2013) 

Стопа 
незапослености 

(децембар  

2013 - %) 

RS121 
Западнобачка 
област 

72870 22137 30,38 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

114394 34221 29,92 

RS123 
Јужнобачка 

област 
463194 66584 14,37 

RS124 
Севернобанатска 
област 

58256 13694 23,51 

RS125 
Севернобачка 

област 
76456 17563 22,97 

RS126 
Средњебанатска 
област 

74584 17506 23,47 

RS127 Сремска област 126206 28065 22,24 

RS12 АП Војводина 985960 199770 20,26 

*Подаци преузети из „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У СРБИЈИ 2014“, РЗС, 2014,  
„ПОПИС СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2011“, РЗС, 2012 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
Опис показатеља: 
Стопа „регистроване“ незапослености према полу и старости у областима Републике Србије. 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Висока стопа незапослености представља један од највећих економских и социјалних проблема 

са којом се суочава свака земља, поготово јер повећање стопе незапослености изазива 
повећање сиромаштва и опадање животног стандарда. Незапосленост становништва је један од 
најозбиљнијих проблема Републике Србије. Компаративна анализа показатеља стопе 

незапослености према старости, полу и другим карактеристикама становништва, може бити 
значајан путоказ код припремања и активирања мера и политика (националних, регионалних и 
локалних) које имају за циљ да подигну ниво запошљавања. Повећање запошљавања, као и 

одржавање и смањење укупне стопе незапослености може се спроводити на више начина, а 
неки од њих подразумевају реструктуирање предузећа, пореску политику, развојне програме и 
пројекте (међународне или од стране Владе Републике Србије - преко Националне службе за 
запошљавање), или кроз донације из земље и иностранства. 
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Ограничења мерења показатеља представљају различити методолошки концепти овог 

показатеља које примењују Национална служба за запошљавање (НЗС) и Републички завод за 

статистику. 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
Највеће годишње стопе незапослености су у Западнобачкој и Јужнобанатској области, што 
указује на опадање животног стандарда и повећање сиромаштва у тим областима. Једино 

Јужнобачка област има нижу стопу незапослености (14,37%) од просечне за регион Војводине 
(20,26%). Посматрано по општинама/градовима највише стопе незапослености (у интервалу од 
40% до 61%) су у Врбасу, Малом Иђошу, Србобрану, Жабљу, Новој Црњи, Алибунару, 
Пландишту, Белој Цркви и Иригу. У највећем броју општина/градова, њих 15, стопе 
незапослености су у интервалу од 20% до 30%. У девет општина/градова (Суботица-град, Ада, 
Бачка Паланка, Бачки Петровац, Град Нови Сад, Инђија, Стара Пазова, Пећинци и Зрењанин 
град) стопа незапослености је нижа од просечне за регион Војводине. У четрнаест 

општина/градова преко 50,0% од укупног броја незапослених лица чине жене. Највећи број 
незапослених лица на 1000 становника је у општинама Мали Иђош и Бела Црква. У девет 

општина (Србобран, Бечеј, Жабаљ, Нова Црња, Опово, Ковачица, Алибунар, Ковин и Бела 
Црква) удео незапослених лица која први пут траже запослење у укупном броју незапослених 
је већи од 40,0%. Чак у око 60,0% општина/градова (у 28 од 45) удео незапослених лица без 
квалификација у укупном броју незапослених је већи од 40,0%. 
 

 
приказ по општинама/градовима 

 
Карта 16. Стопа незапослености по oпштинама 
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Карта 17. Незапослена лица на 1000 становника 

 
 

 
Карта 18. Незапослена лица – Удео незапослених лица која први пут траже запослење 

у укупном броју незапослених лица 
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Карта 19. Незапослена лица – Удео незапослених лица без квалификација у укупном 

броју незапослених лица 
 

  



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2015. годину 
 

37 
 

Показатељ 19: Удео дуготрајне незапослености 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Смањење социјалне искључености и 
сиромаштва 

Оперативни циљ Постизање територијалног баланса у 
расподели богатства - Осигурање пуне 
ангажованости регионалних ресурса, уз 
њихову максималну ефикасност 

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015. године 

Показатељ 19 

Показатељ Удео дуготрајне незапослености  
- приказ по општинама/градовима и 

областима 

 

 

Показатељ 19: Удео дуготрајне незапослености* 

Незапослена и дугорочно  
незапослена лица 

 на евиденцији НСЗ, 
стање на дан 31.12.2014. године 

Незапослена 
лица 

укупно 

Дугорочно 
незапослена 

лица (на 
евиденцији 
НСЗ дуже од 
12 месеци) 

% дугорочно 
незапослених 

лица  
у укупном 

броју 
незапослених 

лица 
Алфа-

нумерички 
код** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 
Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене 

RS121 Западнобачка област 20692 9133 13840 6194 66,9% 67,8% 

RS122 Јужнобанатска област 33376 17068 23208 12334 69,5% 72,3% 

RS123 Јужнобачка област 59524 31727 38054 20965 63,9% 66,1% 

RS124 Севернобанатска област 12540 6027 7982 4049 63,7% 67,2% 

RS125 Севернобачка област 15430 7569 9797 4934 63,5% 65,2% 

RS126 Средњебанатска област 16718 8089 9688 4853 57,9% 60,0% 

RS127 Сремска област 25999 12926 16494 8484 63,4% 65,6% 

RS12 АП Војводина 184279 92539 119063 61813 64,6% 66,8% 

*Извор података: Преглед броја и структуре незапослених лица са евиденције НСЗ у 2014. години, НСЗ 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
 

Опис показатеља: 
Показатељ указује на разлике у дуготрајној (дугорочној) незапослености у областима 
Републике Србије. 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Дугорочна незапосленост је један од кључних показатеља незапослености, а у неким 
случајевима овај показатељ је погоднији и значајнији од опште стопе незапослености. Ово 
гледиште је посебно важно са социјалног и психолошког аспекта јер се њиме указује на ризик 
од западања у стање безизлазности, а што доводи до социјалне искључености и обесхрабрења 
лица да уопште даље траже и коначно нађу запослење. То се посебно односи на лица без 
квалификација, старије особе (преко 50 година), затим на лица са посебним потребама, лица 

која трпе неку дискриминацију, или на становнике који имају проблеме са социјалном 
адаптацијом. Такође, ово се посебно односи и на поједине националне мањине (Роме и друге). 
 

Ограничења мерења показатеља: 
Ограничење представљају различити методолошки концепти овог показатеља које примењују 
НЗС, затим РЗС (у Анкети о радној снази), као и она која је коришћена у АЖС (Анкета о 
животном стандарду). Овде је прихваћена методологија НЗС. 
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Незапослена лица, 
дугорочно незапослена 

лица 
 и учешће дугорочно 
незапослених лица 

 са евиденције НСЗ,  
стање на дан 

31.12.2014. године  

АП Војводина 
Севернобанатска 

област 

Јужнобанатска 

област 

Западнобачка 

област 

Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене 

Године 
старости 

 Укупно - 
дугорочно 

незапослени 
119063 61813 7982 4049 23208 12334 13840 6194 

Укупно 
незапослени 

184279 92.539 12540 6027 33.376 17068 20692 9133 

% 64,6% 66,8% 63,7% 67,2% 69,5% 72,3% 66,9% 67,8% 

15 - 19 
година 

Дугорочно 
незапослени 

1193 511 128 48 228 109 134 48 

Укупно 6149 2643 492 213 1093 513 718 297 

% 19,4% 19,3% 26,0% 22,5% 20,9% 21,2% 18,7% 16,2% 

20 - 24 
године 

Дугорочно 
незапослени 

9781 4665 733 393 2024 991 1304 514 

Укупно 19197 9163 1325 656 3611 1749 2339 966 

% 51,0% 50,9% 55,3% 59,9% 56,1% 56,7% 55,8% 53,2% 

25 - 29 
година 

Дугорочно 
незапослени 

12818 7368 836 505 2554 1493 1570 707 

Укупно 22872 12531 1460 811 4081 2252 2611 1164 

% 56,0% 58,8% 57,3% 62,3% 62,6% 66,3% 60,1% 60,7% 

30 - 34 
године 

Дугорочно 
незапослени 

13771 7965 894 517 2825 1652 1517 690 

Укупно 22033 12224 1351 731 4095 2288 2371 1081 

% 62,5% 65,2% 66,2% 70,7% 69,0% 72,2% 64,0% 63,8% 

35 - 39 

година 

Дугорочно 
незапослени 

14858 8760 950 579 3098 1868 1688 857 

Укупно 22165 12484 1430 800 4241 2423 2395 1168 

% 67,0% 70,2% 66,4% 72,4% 73,0% 77,1% 70,5% 73,4% 

40 - 44 
године 

Дугорочно 
незапослени 

14980 8449 940 523 2995 1678 1795 914 

Укупно 21416 11775 1386 735 3978 2164 2455 1237 

% 69,9% 71,8% 67,8% 71,2% 75,3% 77,5% 73,1% 73,9% 

45 - 49 
година 

Дугорочно 
незапослени 

15776 8762 1012 524 2763 1581 2011 1026 

Укупно 22032 11852 1481 757 3666 2021 2735 1386 

% 71,6% 73,9% 68,3% 69,2% 75,4% 78,2% 73,5% 74,0% 

50 - 54 
године 

Дугорочно 
незапослени 

16270 8395 1132 536 2717 1456 1947 908 

Укупно 22266 11111 1678 775 3537 1850 2570 1142 

% 73,1% 75,6% 67,5% 69,2% 76,8% 78,7% 75,8% 79,5% 

55 - 59 
година 

Дугорочно 
незапослени 

14099 6259 979 387 2776 1300 1359 494 

Укупно 18847 7985 1411 507 3537 1578 1820 648 

% 74,8% 78,4% 69,4% 76,3% 78,5% 82,4% 74,7% 76,2% 

60 - 64 
године 

Дугорочно 
незапослени 

5517 679 378 37 1228 206 515 36 

Укупно 7302 771 526 42 1537 230 678 44 

% 75,6% 88,1% 71,9% 88,1% 79,9% 89,6% 76,0% 81,8% 
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Незапослена лица, 
дугорочно незапослена 

лица 
 и учешће дугорочно 
незапослених лица 

 са евиденције НСЗ,  
стање на дан 31.12.2014. 

године  

Јужнобачка 

област 

Севернобачка 

област 

Средњебанатска 

област 
Сремска област 

Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене 

Године 
старости 

 Укупно - 
дугорочно 

незапослени 
38054 20965 9797 4934 9688 4853 16494 8484 

Укупно 
незапослени 

59524 31727 15430 7569 16718 8089 25999 12926 

% 63,9% 661% 63,5% 65,2% 57,9% 60,0% 63,4% 65,6% 

15 - 19 
година 

Дугорочно 
незапослени 

281 127 90 37 154 69 178 73 

Укупно 1630 694 566 243 685 276 965 407 

% 17,2% 18,3% 15,9% 15,2% 22,5% 25,0% 18,4% 17,9% 

20 - 24 
године 

Дугорочно 
незапослени 

2848 1372 708 342 856 423 1308 630 

Укупно 5672 2786 1501 725 1998 959 2751 1322 

% 50,2% 49,2% 47,2% 47,2% 42,8% 44,1% 47,5% 47,7% 

25 - 29 
година 

Дугорочно 
незапослени 

4284 2621 919 526 1002 546 1653 970 

Укупно 8026 4692 1700 931 1977 1005 3017 1676 

% 53,4% 55,9% 54,1% 56,5% 50,7% 54,3% 54,8% 57,9% 

30 - 34 
године 

Дугорочно 
незапослени 

4805 2898 952 555 1100 643 1678 1010 

Укупно 7927 4621 1577 885 1935 1068 2777 1550 

% 60,6% 62,7% 60,4% 62,7% 56,8% 60,2% 60,4% 65,2% 

35 - 39 

година 

Дугорочно 
незапослени 

4966 3014 1109 646 1165 670 1882 1126 

Укупно 7616 4421 1682 956 1942 1070 2859 1646 

% 65,2% 68,2% 65,9% 67,6% 60,0% 62,6% 65,8% 68,4% 

40 - 44 
године 

Дугорочно 
незапослени 

4980 2944 1159 657 1143 615 1968 1118 

Укупно 7195 4128 1673 940 1865 991 2864 1580 

% 69,2% 71,3% 69,3% 69,9% 61,3% 62,1% 68,7% 70,8% 

45 - 49 
година 

Дугорочно 
незапослени 

5215 2986 1338 755 1244 663 2193 1227 

Укупно 7217 3974 1891 1035 1955 995 3087 1684 

% 72,3% 75,1% 70,8% 72,9% 63,6% 66,6% 71,0% 72,9% 

50 - 54 
године 

Дугорочно 
незапослени 

5218 2870 1497 741 1366 668 2393 1216 

Укупно 7042 3743 2067 994 2036 974 3336 1633 

% 74,1% 76,7% 72,4% 74,5% 67,1% 68,6% 71,7% 74,5% 

55 - 59 
година 

Дугорочно 
незапослени 

4127 1954 1416 605 1138 489 2304 1030 

Укупно 5442 2466 1916 780 1629 676 3092 1330 

% 75,8% 79,2% 73,9% 77,6% 69,9% 72,3% 74,5% 77,4% 

60 - 64 
године 

Дугорочно 
незапослени 

1330 179 609 70 520 67 937 84 

Укупно 1757 202 857 80 696 75 1251 98 

% 75,7% 88,6% 71,1% 87,5% 74,7% 89,3% 74,9% 85,7% 

 
Стање показатеља за просторни развој: 

Дугорочно незапослена лица у укупном броју незапослених лица АП Војводине чине 64,6%. Од 
укупног броја дугорочно незапослених лица АП Војводине 66,8% чине жене. Дугорочна 
незапосленост најизраженија је у Јужнобанатској и Западнобачкој области, где лица без 
запослења дуже од 1 године, чине 69,5%, односно 66,9% од укупног броја незапослених лица 
(72,3%, односно 67,8% дугорочно незапослених лица су жене). Дуготрајна незапосленост у 
Јужнобанатској и Западнобачкој области указује на могуће озбиљније последице и упозорава 
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на могућу социјалну искљученост једног дела становништва. Посматрано по општинама највећи 

удео дуготрајне незапослености је у општинама Бела Црква, Алибунар, Ириг и Мали Иђош где 

се учешће дугорочно незапослених лица у укупном броју незапослених креће у интервалу од 
75%-79%. Још у четири општине Пландиште, Чока, Врбас и Рума удео дуготрајне 
незапослености је врло висок (у интервалу од 70%-75%). Код највећег броја општина, њих 18, 
учешће дугорочно незапослених лица у укупном броју незапослених креће се у интервалу од 
65%-70%. Најмањи удео дуготрајне незапослености је у општинама Ада и Бачки Петровац, 

мање од 50%. 
 

приказ по општинама/градовима 

 
Карта 20. Удео дуготрајне незапослености по oпштинама 

 

приказ по областима 

 
Карта 21. Удео дуготрајне незапослености по oбластима  
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Показатељ 27: Обим унутрашњих миграција 

 

 
Основни циљ ЈАЧАЊЕ ПОЗИЦИЈЕ СЕЛА УЗ ВЕЋУ УЛОГУ У 

ОКВИРУ ФУНКЦИОНАЛНИХ ПОДРУЧЈА 
ГРАДОВА 

Подциљ Уравнотеженост насељске структуре 

Оперативни циљ Одрживост насељске структуре (односи 
града и села) 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 27 

Показатељ Обим унутрашњих миграција- приказ 

по општинама/градовима 
 
 

Опис показатеља: 
Показатељ у складу са доступним подацима прилагођен и израчунат као Обим унутрашњих 

миграција. Унутрашње миграције представљају кретање становништва унутар једне територије, 
у овом случају државе, праћено на годишњем нивоу. Подаци о пресељавању становништва у 
Републици Србији представљају резултат редовног статистичког праћења ове појаве на нивоу 
Републике. Наиме, приликом сваке промене пребивалишта (трајно пресељење из једног места у 
друго) лице подноси пријаву пребивалишта која садржи информацију о претходном 
пребивалишту, односно подноси одјаву пребивалишта која садржи информацију и намеру о 
будућем пребивалишту. Извор података за статистику миграција су изјаве грађана и документа 

која се подносе служби за евиденцију пребивалишта. Број досељених становника представља 
број пријава, а број одсељених представља број одјава. При том, број досељених (одсељених) 

обухвата само лица чије се претходно (будуће) пребивалиште налази на територији Републике 
Србије. 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Велике промене у просторно-демографској структури које су се десиле у прошлости, биле су 

узроковане снажним процесом примарне урбанизације и интензивним миграционим токовима на 
релацији село-град, међутим због демографског пражњења руралних „резервоара“, ситуација је 
данас доста измењена. Миграције се одвијају на релацији град-град, док се на другој страни, 
због негативне биолошке компоненте, и урбано и рурално становништво суочава са негативним 
демографским трендовима. Овај показатељ прати тренд кретања урбане и руралне популације, 
и идентификује критичне просторе према интензитету тих промена. 
 
 

Алфа-
нумер

ички 
код** 

Назив статистичке 

територијалне 

јединице** 

2011 2012 

Досељени Одсељени Досељени Одсељени 

RS121 Западнобачка област 1708 2346 1896 2471 

RS122 Јужнобанатска област 3010 3906 3367 3668 

RS123 Јужнобачка област 9751 8344 11111 9352 

RS124 Севернобанатска област 1501 1891 1659 2080 

RS125 Севернобачка област 2261 2273 2316 2185 

RS126 Средњобанатска област 2052 2583 2329 2693 

RS127 Сремска област 3603 4221 4269 4550 

RS12 АП Војводина 23886 25564 26947 26999 

*Извор података: Републички завод за статистику 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
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Алфа-
нумери

чки 
код** 

Назив статистичке 

територијалне 

јединице** 

2013 2014 

Досељени Одсељени Досељени Одсељени 

RS121 Западнобачка област 1853 2436 1925 2473 

RS122 Јужнобанатска област 3666 4073 3540 4007 

RS123 Јужнобачка област 10978 9632 11275 9802 

RS124 Севернобанатска област 1831 2200 1953 2246 

RS125 Севернобачка област 2437 2448 2522 2402 

RS126 Средњобанатска област 2397 2755 2234 2676 

RS127 Сремска област 4051 4327 4019 4281 

RS12 АП Војводина 27213 27871 27468 27887 

*Извор података: Републички завод за статистику 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 

 

 
 

 
Ограничења мерења показатеља: 
У одсуству поузданих и упоредивих података о дневним миграцијама показатељ се за сада не 
може применити на читавој територији. Такође, из истог разлога показатељ је израчунат на 
други начин и представљене су унутрашње миграције. 

 
Стање показатеља за просторни развој: 
Подаци о пресељавању становништва АП Војводине, у 2014. години, указују да позитиван 
унутрашњи миграциони биланс имају Јужнобачка и Севернобачка област, тј. у те области се 
становништво више досељава него што се одатле сели. Посматрано по градовима/општинама 
највише становништва се досељава у Град Нови Сад, а затим у Суботица-град, Зрењанин-град, 

Панчево-град и Стару Пазову. Истовремено је и највише одсељених из Града Новог Сада, 
Суботица-града, Сомбор-града, Зрењанин-града, Панчево-града и Сремске Митровице-града. 
Најизраженије миграције се одвијају на релацији град-град. Више одсељених него досељених 
забележено је у Сомбор-граду, општинама Бачка Топола, Кула, Врбас, Оџаци, Ковин, Шид, и 

Сремској Митровици-граду. 
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приказ по општинама/градовима 

 
Карта 22. Унутрашње миграције 2014 – досељени 

 

 
Карта 23. Унутрашње миграције 2014 - одсељени 
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Показатељ 30: Доступност примарној здравственој заштити 

 
Основни циљ РАЦИОНАЛНО АКТИВИРАЊЕ 

ТЕРИТОРИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЧИТАВОЈ 

ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ПРЕКО 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И ПОЛИЦЕНТРИЗМА 

Подциљ Равномерна просторна организација јавних 
служби 

Оперативни циљ Унапређење доступности 
јавних служби 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 30 

Показатељ Доступност примарној здравственој 

заштити - број становника на једног 
лекара (мапирање у односу на републички 
просек) 
- број болничких постеља и број лекара 
опште праксе на 100.000 становника - 
приказ по општинама/градовима и 

областима 
 

 
Показатељ 30: Доступност примарној здравственој заштити 

- број становника на једног лекара (мапирање у односу на републички просек)* 

Алфа-

нумерички 
код** 

Назив статистичке 
територијалне јединице** 

Bрој становника на једног лекара 
(% од републичког просека) 2013 

RS121 Западнобачка област 127,43 

RS122 Јужнобанатска област 116,81 

RS123 Јужнобачка област 92,04 

RS124 Севернобанатска област 123,60 

RS125 Севернобачка област 133,63 

RS126 Средњебанатска област 127,14 

RS127 Сремска област 151,92 

RS12 АП Војводина 114,75 
*Подаци преузети из „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2014“, 2014 

(Подаци Института за јавно здравље Србије. Подаци се односе само на установе у плану мреже 
здравствених установа Републике Србије.) 

**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
Опис показатеља: 
За овај индикатор је предвиђено да се прати преко два базна индикатора, сходно 

расположивости података. Први је индикатор о броју становника на једног лекара. Други је 
број болничких постеља и број лекара опште праксе на 100.000 становника. Анализа трендова 
и регионалних разлика у вредности ових индикатора значајна је за оцену равномерне 

просторне организације јавних служби. 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Упоредним приказом ова два показатеља на нивоу области уочиће се разлике у стопама између 
подручја из домена здравствене заштите. Тиме ће се стећи и увид у подручја која би требало да 
повећају капацитете лекара опште праксе и количину болничких постеља. 
 

Ограничења мерења показатеља: 
Са обзиром на немогућност примене показатеља број 30. Број и удео становништва које нема 
приступ примарној здравственој заштити*, као алтернатива су узета ова два показатеља: 1) 
број болничких постеља на 100000 становника, и 2) број лекара опште праксе на 100000 
становника.  

 
*Овај показатељ подразумева и податке о саобраћајној доступности, као и квалитет примарне 

здравствене заштите. Његова детаљнија анализа важна је како би се испитали узроци и 
последице за становништво које нема приступ примарној здравственој заштити, те га је 
потребно укључити у наредне Извештаје о остваривању Регионалног просторног плана АП 
Војводине. 
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приказ по општинама/градовима  

 

 
Карта 24. Број становника на једног лекара по oпштинама 

 
приказ по областима 

 

 
Карта 25. Број становника на једног лекара по oбластима 
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Показатељ 30:  Доступност примарној здравственој заштити - број лекара опште праксе 

на 100 000 становникa за области и на 10 000 за општине* 

 
Алфа-

нумерички 

код** 

Назив статистичке 
територијалне јединице** 

Број лекара опште праксе на 
100.000 становника 

(процењен број становника 2013) 

RS121 Западнобачка област 52 

RS122 Јужнобанатска област 55 

RS123 Јужнобачка област 53 

RS124 Севернобанатска област 62 

RS125 Севернобачка област 49 

RS126 Средњебанатска област 56 

RS127 Сремска област 56 

RS12 АП Војводина 54 
*Подаци преузети из „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2014“, 2014 

(Подаци Института за јавно здравље Србије. Подаци се односе само на установе у плану мреже 
здравствених установа Републике Србије.) 

**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 

 
приказ по општинама/градовима  

 

 
Карта 26. Број лекара опште праксе на 10 000 становника по oпштинама 
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приказ по областима 

 
Карта 27. Број лекара опште праксе на 100 000 становника по oбластима 

 

 
Стање показатеља за просторни развој: 
На основу датог показатеља може се констатовати да је, по питању броја становника на једног 
лекара, наjповољнија ситуација у Јужнобачкој области, где у просеку на једног лекара долази 

најмање становника (92,04). Ситуација је најлошија у Сремској области са процентом преко 
150 у односу на Републички просек (339 ст/лекар). Посматрајући по областима, најмањи број 
лекара опште праксе на 100 000 становника констатован је у Севернобачкој области (49), а 
највећи у Севернобанатској области (62). 
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Показатељ 33: Покривеност насеља (% броја домаћинстава)  

мрежом јавног водовода 

 
 

Основни циљ РАЦИОНАЛНО АКТИВИРАЊЕ 
ТЕРИТОРИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЧИТАВОЈ 
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ПРЕКО 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И ПОЛИЦЕНТРИЗМА 

Подциљ Равномерна доступност инфраструктури и 
информацијама 

Оперативни циљ Повећање покривености насеља 
водопривредном инфраструктуром 

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015. године 

Показатељ 33 

Показатељ Покривеност насеља (% броја 
домаћинстава) мрежом јавног 

водовода 
 - приказ по општинама/градовима и 
областима 

 
 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Број 

домаћинстава 
прикључених на 

водоводну 
мрежу 2013 

Број 
домаћинстава 

2011 

Покривеност 
мрежом јавног 

водовода 
% 

RS121 
Западнобачка 

област 
61856 68888 89,79 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

86129 101503 84,85 

RS123 Јужнобачка област 217876 223653 97,42 

RS124 
Севернобанатска 

област 
52703 56800 92,79 

RS125 
Севернобачка 
област 

62332 71416 87,28 

RS126 
Средњебанатска 

област 
61414 68866 89,18 

RS127 Сремска област 96434 105031 91,81 

RS12 АП Војводина 638744 696157 91,75 

*Подаци преузети из „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2014“, РЗС, 2014, 
„ПОПИС СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2011“, РЗС, 2012 

**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
 

Опис показатеља: 
Опремљеност насеља водоводном инфраструктуром један је од кључних показатеља стандарда 

живљења што оправдава праћење овог показатеља. С друге стране, мрежа јавног водовода је 
саставни део изграђеног грађевинског фонда, тако да је ово и показатељ урбаног стандарда.  
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Значај праћења овог показатеља произилази из чињенице да је опремљеност насеља 
водоводном инфраструктуром један од кључних показатеља стандарда живљења на неком 
подручју. С друге стране, с обзиром на то да је мрежа јавног водовода интегрални део 

изграђеног грађевинског фонда, овај показатељ такође указује и на ниво урбаног стандарда 
оствареног у неком насељеном месту. 

 
Ограничења мерења показатеља: 
Вредност показатеља указује на степен прикључености домаћинства на јавну мрежу 
водоснабдевања, док се нема увид у стање и квалитет водоводне мреже. Такође, ограничење 
представља то што се укупан број домаћинства прати само у пописним годинама, док се 

процењен број домаћинства која су прикључена на мрежу јавног водовода приказује сваке 
године у Општинским годишњацима. 



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2015. годину 
 

49 
 

Стање показатеља за просторни развој: 

Подизање нивоа опремљености водоводном инфраструктуром постављено је као приоритет који  

директно доприноси подизању стандарда живљења и унапређивања квалитета изграђеног 
грађевинског фонда у конкретном подручју. На територији АП Војводине присутна је 
високопроцентуална покривентост насеља мрежом јавног водовода која у највећем броју 
општина/градова (41) износи преко 70%. У односу на вредност показатеља из прошле године, 
уочава се пораст броја општина са покривеношћу од преко 90%. Постоји 307 водовода, од 

којих је 157 у надлежности јавних предузећа, а 150 у надлежности месних заједница, док је без 
водовода 71 насеље. Најнижу покривеност водоводном мрежом имају општине Тител и Мали 
Иђош, док се издвајају општине Ириг и Сремски Карловци за које не постоје подаци о броју 
домаћинстава прикључених на водоводну мрежу.  
 

приказ по општинама/градовима  

 
Карта 28. Покривеност насеља мрежом јавног водовода по oпштинама 

 

приказ по областима 

 

Карта 29. Покривеност насеља мрежом јавног водовода по oбластима   
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Показатељ 34: Покривеност насеља (% броја домаћинстава) 

канализационом мрежом 

 

Основни циљ РАЦИОНАЛНО АКТИВИРАЊЕ 
ТЕРИТОРИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЧИТАВОЈ 
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ПРЕКО 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И ПОЛИЦЕНТРИЗМА 

Подциљ Равномерна доступност инфраструктури и 
информацијама 

Оперативни циљ Повећање покривености насеља 
водопривредном инфраструктуром 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 34 

Показатељ Покривеност насеља (% броја 
домаћинстава) канализационом мрежом 
 - приказ по општинама/градовима и 
областима 

 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив 
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Број домаћинстава 
прикључених на 
канализациону 

мрежу 2013 

Број 
домаћинстава 

2011 

% домаћинстава 
са 

канализационом 
мрежом 

RS121 
Западнобачка 
област 

16542 68888 24,01 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

37575 101503 37,02 

RS123 
Јужнобачка 

област 
139520 223653 62,38 

RS124 
Севернобанатска 
област 

23433 56800 41,26 

RS125 
Севернобачка 
област 

31448 71416 44,03 

RS126 
Средњебанатска 
област 

27199 68866 39,50 

RS127 Сремска област 41209 105031 39,24 

RS12 АП Војводина 316926 696157 45,53 

* Подаци преузети из „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2014“, РЗС, 2014,  
„ПОПИС СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2011“, РЗС, 2012 

**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
 

Опис показатеља: 

Опремљеност насеља канализационом мрежом један је од кључних показатеља стандарда 
живљења, као и урбаног стандарда, што оправдава праћење овог показатеља. Истовремено, 
овај показатељ намењен је за праћење реализације стратешког приоритета реконструкције и 
проширења обухвата постојећих система канализационе инфраструктуре као припрема за 

изградњу постројења за прераду отпадних вода (ППОВ), према ПП РС-у. У том смислу, 
показатељ би додатно пратио реализацију планираних ППОВ по насељима. 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Опремљеност насеља канализационом мрежом један је од кључних показатеља стандарда 
живљења на неком подручју, односно показатељ оствареног урбаног стандарда у неком 
насељу. Из тог разлога, овај показатељ ће подржати праћење реализације стратешког 
приоритета, реконструкције и проширења обухвата постојећих система канализационе 

инфраструктуре у Републици Србији, као предуслова изградње постројења за прераду отпадних 
вода (ППОВ) који су дефинисани Просторним планом Републике Србије. У том смислу, 

показатељ би додатно пратио и реализацију планираних постројења за прераду отпадних вода 
(ППОВ) по насељима. 
 

Ограничења мерења показатеља: 
Показатељ указује на процентуалну заступљеност броја домаћинстава која су прикључена на 
јавну канализациону мрежу у укупном броју домаћинстава посматране области али не указује 
на квалитет, дотрајалост и недостатке постојеће канализационе мреже. Такође, ограничење 
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представља то што се укупан број домаћинства прати само у пописним годинама, док се 

процењен број домаћинства која су прикључена на канализациону мрежу приказује сваке 

године у Општинским годишњацима. 
 

Стање показатеља за просторни развој: 

Посматрајући ниво области, у АП Војводини се издваја јужнобачка област са процентуалном 
покривеношћу канализационом мрежом од 50-70%, док је у осталим областима тај удео 30-
50%, а у западнобачкој области вредности су и испод 30%. Треба нагласити да од 463 насеља 
у Војводини, само 43 имају системе за одвођење отпадних вода. Око 30 одсто домаћинстава је 
прикључено на канализациону мрежу, а постројења за пречишћавање отпадних вода постоје у 
само 14 општина и насеља, од којих мали број функционише добро и квалитетно. Издваја се 

седам општина које нису покривене канализационом мрежом док за општине Ириг и Сремски 
Карловци не постоје подаци о броју домаћинстава прикључених на канализациону мрежу. 
Једино Град Нови Сад и општина Сента имају покривеност већу од 70%. Седам 
општина/градова се налази у распону од 50-70%, а 11 у распону 30-50%, док њих 17 има 
покривеност канализационом мрежом мању од 30%. 
 

приказ по општинама/градовима  

 
Карта 30. Покривеност насеља канализационом мрежом по oпштинама 

 

приказ по областима 

 

Карта 31. Покривеност насеља канализационом мрежом по oбластима  
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Показатељ 36: Број интернет корисника 

 

 
Основни циљ РАЦИОНАЛНО АКТИВИРАЊЕ 

ТЕРИТОРИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЧИТАВОЈ 
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ПРЕКО 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И ПОЛИЦЕНТРИЗМА 

Подциљ Равномерна доступност инфраструктури и 
информацијама 

Оперативни циљ Унапређење приступа информатичким и 
комуникацијским системима 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 36 

Показатељ Број интернет корисника 

- приказ по регионима 

 

 

 
Извор: Домаћинства која поседују рачунар, Интернет прикључак и broadband Интернет конекцију, по 
регионима, Републички завод за статистику, Београд, 2015 

 
Опис показатеља: 
Представља проценат домаћинстава која имају приступ интернету у укупном броју 
домаћинстава региона. Приступ интернету постао је од кључне важности за концепт стварања 
инклузивног друштва заснованог на знању, у економском као и у социјалном смислу. 
Мапирањем података може се уочити степен поларизованости простора из овог аспекта, што су 
уједно важне информације за побољшање просторне равномерности у приступу интернету 
широм земље. 

 
Значај показатеља за просторни развој: 
За постизање тачнијих резултата важно је да се подаци прикупљају на више дезагрегираном 
нивоу. Потребно је увести допунске индикаторе о квалитету интернет приступа. Обрадом 

доступних података могу се добити значајне информације потребне за дефинисање мера и 
активности потребних за побољшање просторне равномерности у погледу приступа интернету. 
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Домаћинства која поседују рачунар, Интернет прикључак и  

broadband Интернет конекцију, по регионима 

Година 
РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 
Централна 

Србија 
Град Београд Војводина 

Домаћинства која поседују рачунар, по регионима (%) 

2006 26,5 22,7 30,7 29,6 

2007 34,0 26,3 45,4 34,4 

2008 40,8 34,8 53,1 41,5 

2009 46,8 41,3 59,8 46,1 

2010 50,4 44,4 60,1 52,9 

2011 52,1 47,2 61,0 53,0 

2012 55,2 49,5 66,2 56,3 

2013 59,9 55,1 67,1 64 

2014 63,2 57,5 70,6 66,3 

Домаћинства која поседују Интернет прикључак, по регионима (%) 

2006 18,5 15,6 22,7 19,8 

2007 26,3 16,5 39,1 29,2 

2008 33,2 27,2 45,5 34,0 

2009 36,7 30,5 48,6 37,9 

2010 39,0 31,7 51,3 41,8 

2011 41,2 36,3 51,6 42,0 

2012 47,5 40,6 60,5 49,3 

2013 55,8 49 65,8 58,3 

2014 62,8 56,6 70,0 65,9 

Домаћинства која поседују broadband Интернет конекцију, по регионима (%) 

2006 - - - - 

2007 7,3 3,2 15,3 8,1 

2008 15,5 11,6 27,1 13,0 

2009 22,9 16,1 37,6 23,0 

2010 27,6 21,1 41,6 27,8 

2011 31,0 26,5 43,4 28,8 

2012 38,0 32,4 50,4 37,6 

2013 43,4 37,7 52,8 44,7 

2014 55,1 47,6 65,2 59,0 

Извор података: Републички завод за статистику 

 
Ограничења мерења показатеља: 
Услед немогућности прибављања податка који би указивали на проценат домаћинстава која 
имају приступ интернету у укупном броју домаћинстава у општини или области, коришћени су 
доступни подаци за Град Београд, Војводину и Централну Србију. Показатељ не обухвата 
квалитет интернет приступа (тип конекције, брзина протока, стабилност веза). 
 

Стање показатеља за просторни развој: 
Према подацима Републичког завода за статистику из 2014. године, на територији АП Војводине 
66,3% домаћинстава поседује рачунар, док 65,9% домаћинстава поседује интернет прикључак, 
што је за 7,6% више у односу на претходну годину. 
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Показатељ 37: Покривеност простора просторно-планским 

документима 

 

 
Основни циљ РАЦИОНАЛНО АКТИВИРАЊЕ 

ТЕРИТОРИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЧИТАВОЈ 
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ПРЕКО 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И ПОЛИЦЕНТРИЗМА 

Подциљ Територијално одговорна управа 

Оперативни циљ Унапређење рада територијалне управе 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 37 

Показатељ Покривеност простора просторно-

планским документима 
- приказ по општинама/градовима 

 
Опис показатеља: 

Покривеност територије АП Војводине регионалним просторним плановима, просторним 
плановима подручја посебне намене и просторним плановима јединица локалне самоуправе. 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Циљна вредност овог показатеља је потпуна покривеност планском документацијом и 
премештање тежишта на имплементацију планских решења из усвојених планова и реализацију 

пројеката који произилазе из планских решења. Постојање планских докумената је предуслов 
за њихову имплементацију и изазове које она носи уз активније укључивање територијалне 
управе и осталих релевантних актера просторног развоја. 
 

Ограничења мерења показатеља: 
Просторни планови појединих јединица локалне самоуправе су у фази усклађивања са Законом 
о планирању и изградњи из 2009. године и они су такође урачунати у вредност показатеља. 

Степен реализације у погледу усклађивања просторних планова јединица локалних самоуправа 
у АП Војводини се прати кроз Регистар донетих планова и публикује два пута у току једне 
године, на шест месеци. 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
Овај показатељ се редовно израђује првенствено из разлога вођења регистра планова који се 
ажурира на шестомесечном нивоу, као и за потребе израде информационог система о простору 

АП Војводине који се налази у сталним пословима ЈП „Завод за урбанизам Војводине“. У оквиру 
овог показатеља графички су представљени донети планови, као и они чија је израда у току:  
- Просторни планови подручја посебне намене за инфраструктурне коридоре,  
- Просторни планови подручја посебне намене за заштићена природна добра и 
- Просторни планови јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине. 

 

Подаци који се налазе у Регистру (у форми табела и пратећих тематских карата) односе се на 
донету планску документацију: 

- Тематска карта 32: Стање планске документације за заштићена природна и културна добра у 
АП Војводини, 

- Тематска карта 33: Стање планске документације за инфраструктурне коридоре у АП 

Војводини - донети плански документи, 

- Тематска карта 34: Стање планске документације за инфраструктурне коридоре у АП 
Војводини - плански документи чија је израда у току, 

- Тематска карта 35: Преглед просторних планова градова и општина у АП Војводини по 

фазама израде и 

- Тематска карта 36: Регистар донетих просторних и урбанистичких планова за период 
15.12.2014-31.12.2015. године. 

 
Представљени подаци су ажурирани са стањем закључно са 31.12.2015. године. 

 
За период I-VI 2015. године, на захтев ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад у сарадњи 
са Покрајинским секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, 
одговорило је укупно 42 јединице локалне самоуправе (општине Алибунар, Ковин и Тител нису 
доставиле податке о документацији донетој у овом периоду). 
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Израда просторних планова подручја посебне намене у 2015. години тече у складу са 

процедуром коју има сваки појединачни план. У односу на Годишњи извештај о остваривању 

РПП АПВ за 2014. годину променио се број донетих планова, као и број планова у изради и то: 

- усвојени планови:  
 ППППН мултифункционалног еколошког коридора Тисе („Службени лист АПВ“, бр. 

14/2015), 
 ППППН Културног предела Бач („Службени лист АПВ“, бр. 14/2015) и 
 ППППН инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија 

север до рафинерије Нови Сад са елементима детаљне регулације („Службени лист 
АПВ“, бр. 14/2015). 

- планови у изради: 
 ППППН заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“, 
 ППППН мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута 

I реда бр. 24 (Суботица-Зрењанин-Ковин), 

 ППППН система за наводњавање Срема и 
 ППППН система за водоснабдевање „Источни Срем“. 

 
Просторни планови у процедури доношења су: 

 ППППН „Суботичке пустаре и језера“ 
 ППППН СРП „Тителски брег“ и  

 ППППН СРП „Слано Копово“. 
 
Посматрајући израду просторнопланске документације на нивоу јединица локалне самоуправе, 
уочава се напредак у процесу доношења планова у односу на прошли извештајни период. У 
протеклом периоду било је више измена и допуна просторних планова општина у циљу 
усаглашавања планских докумената са актуелним потребама локалних самоуправа. 
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Карта 32. Стање планске документације за заштићена природна и културна добра у АПВ 
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Карта 33. Стање планске документације за инфраструктурне коридоре у АПВ-донети планови 
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Карта 34. Стање планске документације за инфраструктурне коридоре у АПВ-израда у току 
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Карта 35. Преглед просторних планова градова и oпштина у АПВ по фазама израде 
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Карта 36. Регистар донетих просторних и урбанистичких планова за период 15.12.2014.-31.12.2015. године  
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Показатељ 39: БДП по становнику 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Економске предности и динамичност 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 39 

Показатељ БДП по становнику 

 
 

Опис показатеља: 
Бруто домаћи производ је синтезни показатељ макроекономских токова, мада се у 

међународним упоређењима често користи и као мера укупног напретка земље/региона. 
Потребна је опрезност у интерпретацији индикатора када се ради о динамици промена, пошто 
ту могу бити садржани и економски и социјални ефекти. Заправо повећање БДП по 
становнику може бити резултат стварног економског раста (БДП раст) или друштвене слабости 

(емиграције становништва). Поред тога, уколико је индикатор израчунат на сувише 
дезагрегираном територијалном нивоу, статистичке анализе могу дати криву слику због 
дневних миграната, који дају допринос расту БДП у области где нису регистровани као 
становници. Слично показује и тренд фрагментирања предузећа који означава могућност да 
се поједини делови пословног процеса (управа, истраживање и развој, производња, 
маркетинг, продаја, дистрибуција, логистика) одвојено лоцирају или да се иста функција 
обавља са више удаљених локација, али се укупан допринос расту БДП приказује само у 

једној од тих области. 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Потребна је израда овог индикатора на регионалном нивоу (кao прелазно решење користио би 

се индикатор „бруто додата вредност”, како је случај у ППРС-у). 
 

Ограничења мерења показатеља: 
БДП се исказује на годишњем нивоу, док се број становника исказује према десетогодишњим 
пописима, тако да су за већу тачност потребне процене на годишњем нивоу. Бруто домаћи 
производ, ипак, не показује реалну слику прогреса, посебно кад се ради о квалитету и 

дистрибуцији економског раста. Као синтезни индикатор не прави разлику између трошкова 
која се могу сматрати „добрим” за економију, на пример, нето капиталних инвестиција, у 
односу на трошкове за санирања неких негативних последица, на пример за трошкове 
здравствене заштите од последица загађености средине. 
 

Стање показатеља за просторни развој: 
На основу нове Уредбе о утврђивању Методологије за израчунавање степена развијености 
региона и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2015 од 14.07.2015. године) 

утврђен је нови начин израчунавања индекса развијености јединица локалне самоуправе који 
се добија на основу показатеља: Стопа незапослености, Доходак по становнику, Изворни 

приходи по становнику, Степен образовања и Стопа пада или раста становништва. Уредба 
донета на основу нове методологије очекује се у току 2016. године. 
 
На основу Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне 
самоуправе за 2014. годину, урађене по претходној методологији: 

- Регион Војводине припада развијеним регионима који остварују вредност бруто-домаћег 
производа изнад републичког просека. 

- Према степену развијености јединица локалне самоуправе у региону Војводине изваја се 
њих 11 чији је степен развијености изнад републичког просека (>100%). 

- Јединица локалне самоуправе чији је просек 80-100% републичког просека има 15. 
- Групу од 18 општина чине недовољно развијене јединице локалне самоуправе чији је 

степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека. 

- Само је једна изразито недовољно развијена јединица локалне самоуправе чији је степен 
развијености испод 60% републичког просека, а то је Опово. 
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Показатељ 40: Однос личне потрошње домаћинства  

(потрошачке корпе) и просечне зараде 

 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Економске предности и динамичност 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 40 

Показатељ БДП У РРР ПО СТАНОВНИКУ замењен 
са - Однос личне потрошње 
домаћинства (потрошачке корпе) и 
просечне зараде 

Извор: Републички завод за статистику 
Куповна моћ становништва; Потрошачка корпа, Министарство трговине, туризма и телекомуникација 
(Према подацима Републичког завода за статистику) 
 

Опис показатеља: 

Куповна моћ мерена је односом просечне нето зараде и Нове Просечне, односно Нове 
Минималне потрошачке корпе. Због немогућности прибављања података о паритету куповне 
моћи, овим показатељем приказујемо однос личне потрошње домаћинства (потрошачке корпе) 
и просечне зараде. Однос личне потрошње домаћинства (потрошачке корпе) и просечне 
зараде одсликава животни стандард. Показатељ је приказан за ниво Републике Србије и по 
одабраним градовима, што указује на различиту слику животног стандарда међу градовима и 

у односу на републички просек.  
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Значај показатеља је да покаже колику је зараду потребно остварити да би се покрили 
основни трошкови живота, као и са колико новца располаже једно домаћинство када се од 

просечне зараде одвоје средства за основне трошкове живота. Приказивање реалног стања 
животног стандарда у Републици Србији и регионима, односно колику је зараду потребно 
остварити да би се покрили основни трошкови живота, као и са колико новца располаже једно 

домаћинство када се од просечне зараде одвоје средства за основне трошкове живота. 
 

Ограничења показатеља: 
Основно ограничење је што се зарада показује по запосленом, а не по становнику. Такође, 
ограничење је то што добијени подаци нису потпуно реални јер приказују стање бољим него 
што јесте, јер просечним бројем чланова домаћинства нису обухваћени назапослени, као ни 
пензионери. Иако знамо да пензионери остварују одређену зараду, такође знамо да 

незапослени не остварују никаву зараду што би аутоматски да је обухваћен и њихов број 
довело до смањења просечне зараде по домаћинству. Иако нам је познато да у незапослене 
улазе и лица која нису пријављена, односно „раде на црно“, као и лица која су пријављена на 
минималну зараду, а примају већу зараду да би послодавац избегао плаћање већих 
доприноса, сматра се да је број незапослених већи и у односу на ове две групе лица која 
остварују одређени доходак.  
 

Стање показатеља за просторни развој: 

Просечна месечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у марту 2015. године у 
Републици Србији износила је 43.121 динар. За покриће Нове Просечне потрошачке корпе у 
2015. години било је потребно 1,56 просечних зарада, а за покриће Нове Минималне 
потрошачке корпе било је довољно 0,81 просечне зараде. Посматрано по одабраним 
градовима, надпросечна нето зарада, у марту 2015.године, била је у Новом Саду (48.312 
динара) и Панчеву (45.355 динара), док је просечна месечна зарада испод просека Републике 

регистрована у свим осталим одабраним градовима. Посматрано по одабраним градовима, 
куповну моћ изнад просечне куповне моћи на нивоу Републике Србије има само Нови Сад. У 
осталим градовима просечна месечна нето зарада је покрила Нову Минималну потрошачку 
корпу, али није била довољна за покриће Нове Просечне потрошачке корпе. Упоредни 
преглед структуре потрошачке корпе за март 2015. године показује да се и код Нове Просечне 
и Нове Минималне потрошачке корпе највише средстава издваја за храну и безалкохолна 
пића (39,66% односно 46,31%), затим за становање, воду, струју, гас и др. горива (око 19%), 

те за транспорт (8,10% односно 6,28%), а за алкохолна пића и дуван (7,44% односно 6,75%), 
док је удео осталих трошкова различит и креће се од 0,34% до 4,79%. 



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2015. годину 
 

64 
 

Упоредни преглед куповне моћи по градовима рангираним према зарадама у односу 

на просек Републике Србије - март 2015. године – 

ГРАД  

Просечна месечна 

нето зарада по 
запосленом  

(без пореза и 
доприноса) 

Нова потрошачка 
корпа 

Однос зараде и 
потрошачке корпе 

  Просечна Минимална (3:2) (4:2) 

1 2 3 4 5 6 

Република 
Србија 

43121 66629 34744 1,56 0,81 

Нови Сад 48312 73979 36929 1,53 0,76 

Панчево 45355 72760 36061 1,60 0,80 

Сремска 
Митровица 

41880 69593 34620 1,66 0,83 

Зрењанин 40069 73775 36627 1,84 0,91 

Суботица 39159 71101 35174 1,82 0,90 

 

 

 
 
 

Упоредни преглед структуре потрошачке корпе, март 2015. године 

 
Нова Просечна корпа Нова Минимална корпа 

Износ % Износ % 

Храна и безалкохолна пића 26.426,94 39,66 16.088,62 46,31 

Алкохолна пића и дуван 4.954,62 7,44 2.346,56 6,75 

Одећа и обућа 3.194,57 4,79 1.238,48 3,56 

Становање, вода, струја, 
гас и др. горива 

13.157,36 19,75 6.618,08 19,05 

Намештај, опремање 
домаћинства и одржавање 

2.912,76 4,37 1.526,87 4,39 

Здравство 2.356,15 3,54 1.287,75 3,71 

Транспорт 5.398,06 8,10 2.182,41 6,28 

Комуникације 1.749,50 2,63 827.86 2,38 

Рекреација и култура 3.009,64 4,52 1.022,10 2,94 

Образовање 458,25 0,69 119,52 0,34 

Ресторани и хотели 785,87 1,18 262,23 0,75 

Остала добра и услуге 2.225,02 3,34 1.223,90 3,52 

Врeдност корпе-укупно 66.628,74 100,00 34.744,38 100,00% 
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Зараде по запосленом у Републици Србији по општинама и градовима, март 2015. године 

Регион 
Област 

 Град - Општина 

Просечне зараде 
Просечне зараде 

без пореза и доприноса 

РСД 
Номинални 

индекси 
РСД 

Номинални 
индекси 

III 2015 
I-III 
2015 

III 2015 
II 2015 

I-III 
2015 
I-III 
2014 

III 2015 
I-III 
2015 

III 2015 
II 2015 

I-III 
2015 
I-III 
2014 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

59141 57453 100,3 99,6 43121 41725 100,9 99,7 

СРБИЈА – СЕВЕР  66483 63704 102,0 100,4 48567 46318 102,7 100,7 

Регион 
Војводине 

57568 55806 98,9 102,3 41975 40507 99,5 102,5 

Западнобачка 
област  

49876 49303 96,4 102,8 36199 35750 96,6 102,4 

Сомбор 46704 45914 95,8 98,1 33874 33198 96,2 97,8 

Апатин 61418 62629 96,5 123,3 44541 45829 96,3 124,2 

Кула 49897 52621 93,8 105,6 36198 38109 93,8 105,6 

Оџаци 50999 45273 103,2 96,2 37168 32823 103,8 93,1 

Јужнобанатска 
област 

62746 61655 100,0 101,8 45920 44700 101,4 101,9 

Панчево 62753 66434 88,5 102,2 45355 47895 88,9 102,4 

Алибунар 40041 41255 95,1 99,1 28894 29579 96,0 97,9 

Бела Црква 58537 47580 135,6 105,3 43183 34783 137,3 106,1 

Вршац 81351 71601 117,9 102,6 60877 52418 122,1 102,5 

Ковачица 38938 39732 96,0 96,4 28402 28841 96,2 96,5 

Ковин 52352 48550 116,2 95,4 38174 35257 116,8 95,6 

Опово 46056 46090 104,5 95,9 32859 33145 102,4 95,1 

Пландиште 41596 40601 102,9 106,7 30369 29573 103,1 106,7 

Јужнобачка 
област 

63405 60645 99,5 104,2 46308 44109 100,0 104,5 

Град Нови Сад 66412 63710 97,4 106,4 48312 46299 97,5 106,9 

Нови Сад  66976 64447 97,3 106,9 48731 46842 97,4 107,4 

Петроварадин 54311 48043 98,5 94,2 39308 34767 98,4 94,2 

Бач 41911 41863 96,2 104,8 30605 30434 96,6 104,2 

Бачка Паланка 74755 68097 117,8 101,8 56922 50271 123,6 101,1 

Бачки Петровац 44066 41708 94,7 99,7 31917 30233 94,4 99,0 

Беочин 68740 69977 98,7 98,2 50060 50891 99,1 97,8 

Бечеј 49565 47226 100,3 97,3 35957 34199 100,5 97,3 

Врбас 49886 49296 97,3 93,9 36118 35628 97,4 93,7 

Жабаљ 54010 48159 135,6 95,0 39151 34889 134,8 94,9 

Србобран 43752 41372 93,6 90,1 31873 30000 94,2 90,1 

Сремски Карловци 47894 47379 96,0 94,5 34768 34317 96,3 94,8 

Темерин 44325 42647 109,0 97,1 32340 30956 109,8 96,6 

Тител 42668 40831 101,8 95,4 31069 29707 101,7 95,5 

Севернобанатска 
област 

50682 48853 99,8 98,7 36814 35348 100,3 98,9 

Кикинда 50123 48296 98,5 100,8 36469 34888 99,4 101,1 

Ада 47253 45957 98,7 98,4 34248 33287 98,6 98,4 

Кањижа 52683 52983 92,0 102,3 38143 38300 92,1 102,5 
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Регион 
Област 

 Град - Општина 

Просечне зараде 
Просечне зараде 

без пореза и доприноса 

РСД 
Номинални 

индекси 
РСД 

Номинални 
индекси 

III 2015 
I-III 
2015 

III 2015 
II 2015 

I-III 
2015 
I-III 
2014 

III 2015 
I-III 
2015 

III 2015 
II 2015 

I-III 
2015 
I-III 
2014 

Нови Кнежевац 50000 47468 99,7 100,4 36201 34258 99,9 100,3 

Сента 54174 50812 108,0 90,5 39427 36934 107,9 90,6 

Чока 46309 44532 109,2 95,7 33474 32266 108,5 95,7 

Севернобачка 
област 

52913 51604 98,6 96,9 38391 37351 98,9 97,0 

Суботица 53977 52388 98,3 96,4 39159 37911 98,6 96,5 

Бачка Топола 50841 50222 101,3 99,9 36854 36343 101,6 99,5 

Мали Иђош 41912 42124 95,3 96,3 30616 30686 94,9 96,3 

Средњобанатска 
област 

51548 51293 96,9 102,2 37532 37166 97,6 102,4 

Зрењанин 54998 54810 97,2 104,4 40069 39715 98,1 104,6 

Житиште 40612 39632 100,1 93,0 29420 28659 100,1 93,0 

Нова Црња 50727 51468 96,8 98,6 36695 37154 97,1 99,4 

Нови Бечеј 43149 43073 93,1 97,9 31451 31283 93,4 97,9 

Сечањ 41961 42310 93,4 97,8 30561 30700 93,7 98,0 

Сремска област 52066 50466 98,0 103,1 37937 36629 98,5 102,9 

Сремска 
Митровица 

57464 54724 102,7 104,1 41880 39638 103,7 104,4 

Инђија 48775 45723 101,8 96,5 35585 33230 102,1 96,5 

Ириг 46143 44737 92,8 104,2 33657 32500 93,3 102,8 

Пећинци 57838 61355 89,9 98,4 41958 44457 90,3 97,2 

Рума 48466 48456 94,1 97,9 35224 35126 94,3 97,8 

Стара Пазова 50888 48939 95,6 110,7 37173 35633 95,9 110,5 

Шид 48959 46430 100,0 106,1 35639 33709 100,2 105,4 
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Показатељ 41: Однос раста БДП и раста запослености региона  

Показатељ 42: Стопа раста БДП по становнику (%) 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 

ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Економске предности и динамичност 

Редни број из Програма имплементације 
ППРС 2011-2015. године 

Показатељ 41 и 42 

Показатељ 41 Однос раста БДП и раста запослености 
региона 

Показатељ 42 Стопа раста БДП по становнику (%) 

 

 
Подаци за наведене показатеље нису доступни на нивоу области и јединица локалне 
самоуправе, подаци на нивоу Републике Србије и АП Војводине су следећи: 
 

Раст БДП-а 2013. година у односу на 2012. 

Република Србија 8,2% 

АП Војводина 8,4% 
Извор: Републички завод за статистику и сопствени обрачун 

 

 

Раст формалне 
запослености 

2013. година у односу на 
2012. 

2014. година у односу 
на 2013. 

Република Србија -0,69% -1,02% 

АП Војводина -1,05% -0,03% 
Извор: Републички завод за статистику и сопствени обрачун 

 
 

БДП по становнику 2012. година 2013. година 

Република Србија 498000 541000 

АП Војводина 507000 552000 
Извор: Републички завод за статистику и сопствени обрачун 

 

 

Територија 
Запосленост   

2010.г % 2011.г % 2012.г % 2013.г % 

Република 

Србија 
1796000 100,0 1746138 100,0 1727048 100,0 1715163 100,0 

Регион 
Војводине 

472000 26,28 460588 26,37 447963 25,94 443269 25,84 

Извор: Републички завод за статистику 

 
 

Учешће региона Војводине у стварању БДП-а Републике Србије и индекси нивоа 

Територија 

БДП 
(мил. РСД) 

 
Индекс 

Учешће 
(%) 

БДП по 
глави 

становника 
(хиљ. РСД) 

Индекс 
нивоа* 

(РС=100) 

2012 2011 
2012/ 
2011 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

3 348 689 3 208 620 104,4 100,0 100,0 465 444 100,0 100,0 

Регион 
Војводине 

917 636 859 808 106,7 27,4 26,8 477 445 102,6 100,3 

Извор: Републички завод за статистику 
РЕГИОНАЛНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД 2011-2012, 2014 
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Територија 

БДП 
(мил. РСД) 

 
Индекс 

Учешће 
(%) 

БДП по 
глави 

становника 
(хиљ. РСД) 

Индекс 
нивоа* 

(РС=100) 

2013 2012 
2013/ 
2012 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

3 876 403 3 584 236 108,2 100,0 100,0 541 498 100,0 100,0 

Регион 
Војводине 

1 055 270 973 800 108,4 27,2 27,2 552 507 102,0 101,8 

Извор: Републички завод за статистику  
РЕГИОНАЛНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД Региони и области Републике Србије 2013. година, април, 
2015. 

 
 

БДВ - учешће области у стварању БДВ-а Републике Србије и индекси нивоа 

Област 

БДВ* 
(мил. РСД) 

Индекс Учешће (%) 

БДВ 
по 

становнику 
(хиљ. РСД) 

Индекс нивоа 
(РС=100) 

2013 2012 
2013/ 
2012 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

3 263 518 3 004 571 108,6 100,0 100,0 456 417 100,0 100,0 

Западнобачка 
област 

62 884 63 430 99,1 1,9 2,1 342 341 75,0 81,6 

Јужнобанатска 
област 

111 683 106 555 104,8 3,4 3,5 385 365 84,6 87,5 

Јужнобачка 
област 

392 604 340 029 115,5 12,0 11,3 637 552 139,9 132,3 

Севернобанатска 
област 

52 129 53 390 97,6 1,6 1,8 360 365 79,1 87,5 

Севернобачка 
област 

71 741 70 418 101,9 2,2 2,3 388 379 85,2 90,8 

Средњо-
банатска област 

79 009 76 038 103,9 2,4 2,5 429 409 94,1 97,9 

Сремска област 118 375 106 451 111,2 3,6 3,5 384 343 84,2 82,2 

*Разлика између бруто додате вредности (БДВ) и бруто домаћег производа (БДП) је у нето порезима на 
производе. У складу са регулативом Евростата, за ниво области (округа) исказује се бруто додата 
вредност.  
Извор: Републички завод за статистику ,РЕГИОНАЛНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД Региони и области 
Републике Србије 2013. година, април, 2015. 
 
 

Бруто домаћи производ, укупно и по становнику** 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

2010 2011 2012 2013 

Бруто домаћи производ у текућим ценама, у милионима  

РСД 3067210,2 3407563,2 3584235,8 3876403,4 

УСД 39370,4 46463,7 40675,9 45512,1 

ЕУР 29766,3 33423,8 31683,1 34262,9 

Бруто домаћи производ у текућим ценама, по становнику 

РСД 420659 471042 497874 541085 

УСД 5400 6423 5650 6353 

ЕУР 4082 4620 4401 4783 

Извор података: Републички завод за статистику 
 

**Методолошко објашњење - Бруто домаћи производ у текућим ценама, у 
милионима 
 
Обрачун бруто домаћег производа (БДП) и израда макроекономских рачуна за Републику 

Србију врше се у складу са међународно усвојеним стандардима, Системом националних 
рачуна 2008 (SNA 2008) и Европским системом рачуна 2010 (ESA 2010), који представљају 
основни методолошки оквир у смислу дефинисања и вредновања основних категорија, 

примењених класификација и начина обрачуна.  
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*Индекс нивоа представља однос између вредности БДП по становнику региона у односу на 

републички ниво БДП-а по становнику. Он не представља раст БДП-а одређеног региона у 
односу на претходну годину већ показује да ли је БДП региона по становнику већи или мањи 
у односу на републички ниво. Када је индекс нивоа већи од 100 то значи да је БДП по 
становнику региона већи од вредности овог показатеља за Републику Србију. Када је мањи од 

100, то значи да је регионални БДП по становнику мањи од републичког нивоа. 

 
Опис показатеља: 
Бруто домаћи производ (БДП) – обрачунат по производном приступу – представља резултат 
производних активности резидентних институционалних јединица и једнак је збиру додатих 
вредности у базним ценама по делатностима и укупних пореза на производе умањених за 

износ субвенција на производе на нивоу укупне економије. Посматрајући упоредо годишње 
промене у два основна економска показатеља, циљ је да се покаже динамика привредног 
раста појединачних региона и на основу тога, да се оцене регионалне неједнакости у 
динамици развоја. Поред тога, уколико се вредности прикажу у односу на национални просек, 
показује се колико је учешће појединих региона у укупном БДП земље, као и учешће у 

укупној запослености земље, као и који региони су остварили натпросечну/исподпросечну 

вредност у појединим годинама. 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Уколико се вредности прикажу у односу на национални просек, показује се колико је учешће 
појединих региона у укупном БДП земље, као и учешће у укупној запослености земље, као и 
који региони су остварили натпросечну/исподпросечну вредност у појединим годинама. 
Праћењем у дужем временском периоду циљ је да се прикаже коефицијент корелације између 

стопа раста БДП и стопа раста запослености на регионалном и националном нивоу. Као мера 
промена, показатељ Стопа раста БДП по становнику се најшире користи за анализу динамике 
привредног развоја, и често се посматра као сумарни приказ конкурентних способности. 
Заправо, овај индикатор показује трендове у брзини привредног раста - који региони имају 
бржи или спорији раст у односу на остале регионе или у односу на брзину раста изабране 
референтне просторне јединице. Као мера процентуалне промене, номиналне вредности су 
претворене у упоредиве величине што олакшава његово коришћење у анализама. 

 
Ограничења мерења показатеља: 
Као и код осталих показатеља бруто домаћег производа, динамични развој у овом случају не 
значи и виши ниво квалитета живљења и урбаног стандарда. И за овај показатељ, према 
томе, важе напомене које су приказане уз показатељ БДП по становнику, а пре свега, 
потребно је праћење БДП на регионалном нивоу. И за показатељ Стопа раста БДП по 

становнику, важе напомене које су приказане уз показатељ БДП по становнику, а пре свега, 
потребно је праћење БДП на регионалном нивоу. 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
У складу са Планом имплементације SNA 2008/ESA 2010, Република Србија је званично 
прешла на нову методологију националних и регионалних рачуна ESA 2010, упоредо са 
земљама чланицама ЕУ, од септембра 2014. године. Обрачун регионалног БДП-а за 2013. 

годину је заснован на новој методологији. Подаци о регионалном БДП-у за 2012. годину који 
су приказани у табели представљају ревидиране податке у складу са новом методологијом. У 

периоду 2010-2013. године БДП бележи сталан пораст, док запосленост не прати раст БДП-а, 
већ је број запослених у опадању. Учешће БДП-а региона Војводине у укупном БДП-у 
Републике Србије нема већих одступања. Такође, и удео запослености региона Војводине у 
укупној запослености Републике Србије, у периоду 2010-2013. године је готово непромењен 
(незнатно смањење од 0,44%). Регион Војводине има већу стопу раста БДП по становнику, од 

Републике Србије. Бруто домаћи производ по глави становника АП Војводине 2013. године од 
552.000 РСД је 1,8% већи од бруто домаћег производа по глави становника Републике Србије, 
што указује на динамичнији привредни развој АП Војводине у односу на Републику Србију. 
Учешће области у стварању БДВ-а Републике Србије 2013. године креће се од свега 1,6% у 
Севернобанатској области, до 12,0% у Јужнобачкој области. 
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Показатељ 43: Однос увоза и извоза региона 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Економске предности и динамичност 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015.године 

Показатељ 43 

Показатељ Однос увоза и извоза региона 

 
 
Опис показатеља: 

Овим показатељем се представља спољно-трговински дефицит/суфицит (према томе колики је 
обим увоза у односу на обим извоза), али у ширем контексту ово је базни показатељ у 
представљању степена зависности земље (региона) од спољних економија, али и прусутво на 

спољњем тржишту чиме се оцењује њихова конкурентска позиција. Приказ резултата је могућ 
према различитим референтним просторним једницијама (као удео у националном просеку, 
обим који се остварује са земљама ЕУ, или земљама које нису чланице ЕУ, или са земљама са 
којима су успостављени посебни трговински споразуми), што зависи од расположивих 
података. 
 

 
Спољнотрговински робни промет јануар - децембар 2014. године у 000EUR* 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Извоз 
2013 

Извоз 
2014 

Индекс 

RS121 Западнобачка област 200995,5 204340 101,7 

RS122 Јужнобанатска област 607219,9 513135 84,5 

RS123 Јужнобачка област 1348038 1409478 104,5 

RS124 Севернобанатска област 258163,1 284388,5 110,1 

RS125 Севернобачка област 236367,4 292709,3 123,8 

RS126 Средњебанатска област 275585,8 287761,5 104,4 

RS127 Сремска област 672036,4 730315,9 108,7 

RS12 Регион Војводине 3599104 3722683 103,4 

*Извор: Републички завод за статистику  
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
 

Алфа-

нумерички 
код** 

Назив статистичке 

територијалне 
јединице** 

Увоз 

2013 

Увоз 

2014 
Индекс 

RS121 Западнобачка област 100071,8 131640,2 131,5 

RS122 Јужнобанатска област 308797,5 281412,6 91,1 

RS123 Јужнобачка област 2803295 2707133 96,6 

RS124 Севернобанатска област 149586,7 157594,3 105,3 

RS125 Севернобачка област 335236,3 360714 107,6 

RS126 Средњебанатска област 269966,2 234579,8 86,9 

RS127 Сремска област 590633 672334,8 113,8 

RS12 Регион Војводине 4560102 4547421 99,7 

*Извор: Републички завод за статистику  
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
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Извоз Увоз 

 
2013 2014 Индекс 2013 2014 Индекс 

Бачка Топола 41158,9 48297 117,3 34711,9 33354,7 96,1 

Мали Иђош 6434,9 7251,1 112,7 4641,9 6459,2 139,1 

Суботица-град 188773,6 237161,1 125,6 295882,5 320900,1 108,4 

Житиште 9889,9 9049,2 91,5 4056,8 5144,6 126,8 

Зрењанин-град 224548,9 236289,4 105,2 245108,9 208760,9 85,2 

Нова Црња 6890,2 10765,8 156,2 707,8 2600,9 367,5 

Нови Бечеј 21286 22331,9 104,9 11641 11550,2 99,2 

Сечањ 12970,8 9325,2 71,9 8451,8 6523,2 77,2 

Ада 28746,5 31983,3 111,3 15119,8 15705,3 103,9 

Кањижа 28349,3 31428,5 110,9 28163,2 27625 98,1 

Кикинда 108185,7 113026,4 104,5 59078 59737,7 101,1 

Нови Кнежевац 5278,7 6315,2 119,6 3298,2 3175 96,3 

Сента 82489 96238,9 116,7 42287,1 49965,9 118,1 

Чока 5113,8 5396,3 105,5 1640,4 1385,4 84,4 

Алибунар 8596 5055,3 58,8 12039,3 9520,8 79,1 

Бела Црква 4203,5 6668,9 158,6 706,9 321,3 45,4 

Вршац 216949,7 205975,4 94,9 160759,9 148314,7 92,3 

Ковачица 4652,3 2939,4 63,2 7050,7 7637,3 108,3 

Ковин 34049,4 30770,2 90,4 26731,2 22221,9 83,1 

Опово 16622,8 31146,8 187,4 1542,2 1765,2 114,5 

Панчево-град 317987,2 224446,3 70,6 96098,9 87649,4 91,2 

Пландиште 4159 6132,6 147,4 3868,3 3982,1 102,9 

Апатин 48148,8 45656,8 94,8 18206,4 35661,7 195,9 

Кула 54571,6 42352,6 77,6 9619,3 12612,3 131,1 

Оџаци 34770,7 47777,7 137,4 24948 32768,6 131,3 

Сомбор-град 63504,4 68552,9 107,9 47298 50597,6 107 

Бач 5441,8 5698,9 104,7 555,7 591,2 106,4 

Бачка Паланка 238276,4 233954,4 98,2 179901,1 174269,8 96,9 

Бачки Петровац 25073,9 26887,1 107,2 16131,9 12133,5 75,2 

Бео~ин 2281,9 4134,6 181,2 7841,1 9526,2 121,5 

Бечеј 92636 91456,6 98,7 30488,4 20156,6 66,1 

Жабаљ 21732,8 19964,5 91,9 4857,3 4492,3 92,5 

Град Нови Сад  869722,7 913608,3 105 2437837 2374811 97,4 

Србобран 2684,5 3249,3 121 1723,5 2173,8 126,1 

Сремски Карловци 974,8 879,9 90,3 3182,6 3305,9 103,9 

Темерин 22811,1 26441,9 115,9 22531,4 29179 129,5 

Тител 996,9 1474,4 147,9 5538,1 2595,4 46,9 

Врбас 19196 29875,3 155,6 20771,4 19028,5 91,6 

Инђија 127375,4 166617,8 130,8 105454,9 127709,5 121,1 

Ириг 2451,2 3781,8 154,3 2891,3 2020,1 69,9 

Пећинци 39795,7 46112,3 115,9 88234,6 98227,3 111,3 

Рума 98579,4 112091,9 113,7 72018,5 80580,2 111,9 

Сремска 
Митровица-град 

202888,1 207674,6 102,3 148930,1 163196,1 109,6 

Стара Пазова 114715,8 133264,9 116,2 157384,6 182059,1 115,7 

Шид 86230,8 60772,6 70,5 15719 18542,3 118 

*Извор: Републички завод за статистику  
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Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Салдо 
2013 

Салдо 
2014 

Извоз/ 
Увоз 

у % 2013 

Извоз/ 
Увоз 

у % 2014 

RS121 Западнобачка област 100923,7 72699,8 200,8 155,2 

RS122 Јужнобанатска област 298422,5 231722,4 196,6 182,3 

RS123 Јужнобачка област -1455257 -1297655 48,1 52,1 

RS124 Севернобанатска област 108576,4 126794,2 172,6 180,4 

RS125 Севернобачка област -98869 -68004,7 70,5 81,1 

RS126 Средњебанатска област 5619,5 53181,6 102,1 122,7 

RS127 Сремска област 81403,4 57981,1 113,8 108,6 

RS12 Регион Војводине -960998 -824738 78,9 81,9 

*Извор: Републички завод за статистику  
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Поред значаја који се придаје овом показатељу, идеално би било да се он повеже са другим 
комплементарним индикаторима, као што је БДП, за детаљније просторне анализе (на пример, 
мерење степена отворености региона кроз удео увозно-извозних активности у БДП). Даља 

разрада индикатора подразумева да се показатељи увоза и извоза структурирају према 
делатностима, како би се показао степен регионалне диверзификованости. 
 
 

Извоз/увоз по регионима и суседним земљама* 

  ВРЕДНОСТИ У EUR 

Година 
 

ИЗВОЗ УВОЗ 

2012 Регион Војводине 3261193162 4530524695 

Албанија 31879123 5684693 

Босна и Херцеговина 323332006 74813289 

Бугарска 77989820 42579976 

Хрватска 130394856 138855598 

Мађарска 146900759 216846060 

Република Црна Гора 131430873 12406106 

Република Македонија 103119020 34898237 

Румунија 499921177 226860834 

2013 Регион Војводине 3605082301 4564412606 

Албанија 36475043 4072386 

Босна и Херцеговина 389249257 93332283 

Бугарска 102618870 29123318 

Хрватска 131023786 116459498 

Мађарска 164703678 206537244 

Република Црна Гора 142608652 11382012 

Република Македонија 126216184 29164957 

Румунија 390532604 145700623 

2014 Регион Војводине 3717271271 4545147713 

Албанија 47099175 2099065 

Босна и Херцеговина 416552601 107181913 

Бугарска 128304305 38082671 

Хрватска 161415726 143529281 

Мађарска 143851195 202721891 

Република Црна Гора 136912957 10657416 

Република Македонија 142363941 27751245 

Румунија 442205598 147496209 
*Извор: Републички завод за статистику  
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Ограничења мерења показатеља: 

Овај индикатор је једноставно израчунати на националном нивоу, с обзиром да свака 
трговина мора да прође граничну процедуру. Исто се не може рећи за регионални ниво, пошто 
се не могу применити слични механизми за снимање података. Морају се најпре изнаћи 
начини за редовно прикупљање и ажурирање података на регионалном нивоу. 

 
Регион Војводине - Извоз и увоз по економској намени Европске уније* 
(јануар–децембар) у мил. EUR 

 

Укупно Енергија 
Интер 

медијални 
производи 

Капитални 
производи 

Трајни 
производи 
за широку 
потрошњу 

Нетрајни 
производи 
за широку 
потрошњу 

Некласи- 
фиковано 

по 
намени 

ЕУ 

извоз 2013 3605,1 287,5 1266,3 496,8 91,9 1011,9 450,6 

2014 3716,5 326,3 1157,2 587,9 117,0 1024,2 503,9 

индекс 103,1 113,5 91,4 118,3 127,3 101,2 111,8 

увоз 2013 4564,4 1792,2 1305,8 653,3 50,4 416,6 346,0 

2014 4545,1 1667,7 1268,1 576,5 49,2 429,4 554,2 

индекс 99,6 93,0 97,1 88,2 97,5 103,1 160,2 

удео у 
укупном 
извозу 

у % 

2013 32,8 2,6 11,5 4,5 0,8 9,2 4,1 

2014 33,3 2,9 10,4 5,3 1,0 9,2 4,5 

удео у 
укупном 

увозу  
у % 

2013 29,5 11,6 8,4 4,2 0,3 2,7 2,2 

2014 29,3 10,7 8,2 3,7 0,3 2,8 3,6 

салдо 2013 -959,3 -1504,7 -39,5 -156,5 41,5 595,3 104,6 

2014 -828,6 -1341,4 -110,9 11,4 67,8 594,8 -50,3 

*Извор: Републички завод за статистику 
(Европска унија индустријске производе сврстава у пет група по намени) 

 

Стање показатеља за просторни развој: 
Регион Војводине у 2014. години има негативан салдо спољнотрговинског робног промета, јер 
више роба увози него што извози. Посматрано по областима Јужнобачка и Севернобачка 
област имају, такође, негативан салдо спољнотрговинског робног промета, а у свим осталим 
областима салдо је позитиван (више роба се извози него што се увози). Посматрано по 
општинама/градовима, у 10 општина/градова (Суботица-град, Темерин, Град Нови Сад, 
Беочин, Сремски Карловци, Тител, Стара Пазова, Пећинци, Ковачица и Алибунар) је негативан 

салдо спољнотрговинског робног промета, тј. више роба се увози него што се извози. У свим 
осталим град/општинама салдо спољнотрговинског робног промета је позитиван. 
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приказ по општинама/градовима  

 
Карта 37. Спољнотрговински робни промет јануар-децембар 2013. године у 000 ЕУР 

извоз/увоз у % у 2013. години 
 

 

Карта 38. Спољнотрговински робни промет јануар-децембар 2014. године у 000 ЕУР 

извоз/увоз у % у 2014. години 
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Показатељ 44: Удео извоза у структури БДП 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Економске предности и динамичност 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015.године 

Показатељ 44 

Показатељ Удео извоза у структури БДП 

 
 
- УПОТРЕБА БРУТО ДОМАЋЕГ ПРОИЗВОДА (БДП) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

1995 - 2014. године (ESA 2010) 
Извор: Републички завод за статистику 
Подаци на нивоу Републике Србије (Подаци нису доступни на нивоу области и јединица локалне 
самоуправе) 
 

 
Опис показатеља: 
Поред показатеља односа увоза и извоза региона, значајно је анализирати њихов удео у БДП 
региона, који говори о степену отворености региона према другим тржиштима. У случају овог 
индикатора, предност се даје уделу извоза у БДП, којим се показује извозни потенцијал 
региона, или шире посматрано његова конкурентска способност на тржишту. Показатељ се 

представља као удео извоза у БДП на нивоу годишњих просека за регион (статистички 
податак). Резултати се приказују кроз упоредни преглед региона. 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Поред показатеља односа увоза и извоза региона, значајно је анализирати њихов удео у БДП 

региона, који говори о степену отворености региона према другим тржиштима. У случају овог 
индикатора, предност се даје уделу извоза у БДП, којим се показује извозни потенцијал 

региона, или шире посматрано његова конкурентска способност на тржишту. 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Овај индикатор је једноставно израчунати на националном нивоу, с обзиром да свака 
трговина мора да прође граничну процедуру. Исто се не може рећи за регионални ниво, пошто 
се не могу применити слични механизми за снимање података. 
 

Стање показатеља за просторни развој: 
Анализирани подаци показују да је на нивоу Републике Србије дошло до пораста удела извоза 
у структури БДП-а, што указује на раст извозног потенцијала Републике Србије. У периоду 
2010-2014. године присутан је перманентан тренд пораста удела извоза у структури БДП-а. У 
2014. години удео извоза у структури БДП-а (44,3%) већи је у односу на 2013. годину 
(41,2%). 
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УПОТРЕБА БРУТО ДОМАЋЕГ ПРОИЗВОДА (БДП) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2005 - 2014. (ESA 2010) 
 

Текуће цене, мил. РСД 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД (БДП)  1751371 2055198 2355066 2744913 2880059 3067210 3407563 3584236 3876403 3878024 

 Издаци за финалну потрошњу  1667788 1958491 2241716 2598912 2778750 2960460 3247221 3428600 3607346 3659387 

  
Издаци за личну потрошњу  1528465 1803261 2050492 2402415 2592043 2762436 3025258 3188124 3359326 … 

  
 Сектора домаћинстава 1309670 1542213 1742315 2038480 2211136 2366203 2596434 2727598 2885535 2921334 

  
 Сектора НПИД1)   16440 19427 24207 26526 25237 27349 31152 35538 33244 33969 

  
 Сектора државе    202355 241621 283970 337409 355670 368883 397673 424988 440547 704084 

  
Издаци за колективну потрошњу 139323 155230 191224 196497 186706 198024 221963 240477 248020 ... 

 Бруто инвестиције у основне фондове 351667 457446 594704 684243 566156 570055 626667 758695 668358 665622 

 Промене у залихама    81898 56831 90587 148176 -6976 -3569 58345 -5632 15817 -61938 

 Статистичка разлика    - - - - - - - - - - 

 Промене у драгоценостима  263 315 330 413 5 6 7 4 4 ... 

 Извоз робе и услуга    475337 622031 667986 799235 773198 1010110 1157758 1323598 1597092 1719349 

 Увоз робе и услуга ( - )   825582 1039917 1240257 1486066 1231074 1469852 1682434 1921030 2012214 2104397 

 

 Текуће цене, структура (%)  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД (БДП)  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Издаци за финалну потрошњу  95,2 95,3 95,2 94,7 96,5 96,5 95,3 95,7 93,1 94,4 

 
 

Издаци за личну потрошњу  87,3 87,7 87,1 87,5 90,0 90,1 88,8 88,9 86,7 … 

 
  

Сектора домаћинстава 74,8 75,0 74,0 74,3 76,8 77,1 76,2 76,1 74,4 75,3 

 
  

Сектора НПИД1)   0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 

 
  

Сектора државе 
2)  11,6 11,8 12,1 12,3 12,3 12,0 11,7 11,9 11,4 18,2 

 
 

Издаци за колективну потрошњу 8,0 7,6 8,1 7,2 6,5 6,5 6,5 6,7 6,4 … 

 Бруто инвестиције у основне фондове 20,1 22,3 25,3 24,9 19,7 18,6 18,4 21,2 17,2 17,2 

 Промене у залихама 
3)   4,7 2,8 3,8 5,4 -0,2 -0,1 1,7 -0,2 0,4 -1,6 

 Статистичка разлика    - - - - - - - - - - 

 Промене у драгоценостима  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Извоз робе и услуга    27,1 30,3 28,4 29,1 26,8 32,9 34,0 36,9 41,2 44,3 

 Увоз робе и услуга ( - )   47,1 50,6 52,7 54,1 42,7 47,9 49,4 53,6 51,9 54,3 
1)  Непрофитне институције које пружају услуге домаћинствима. 
2)  Укључена и колективна потрошња. 
3)  Укључене и промене у драгоценостима. 

Ажурирано: 27.02.2015. године 
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Показатељ 45: Запосленост по економским делатностима 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Диверзификованост регионалне 
економије 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 45 

Показатељ Запосленост по економским 

делатностима - приказ по 
општинама/градовима 

 

 
Показатељ 45: Запосленост по економским делатностима*-годишњи просек 2013. 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Број 
запослених 

2013 
% 

RS121 Западнобачка област 27417 7,91 

RS122 Јужнобанатска област 41883 12,08 

RS123 Јужнобачка област 136724 39,43 

RS124 Севернобанатска област 25560 7,37 

RS125 Севернобачка област 38224 11,02 

RS126 Средњебанатска област 32577 9,40 

RS127 Сремска област 44334 12,79 

RS12 АП Војводина 346719 100,00 

 
 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив 
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Број 
запослених 

2012 

I 
сектор 

% 

II 
сектор 

% 

III 
сектор 

% 

РС121 
Западнобачка 
област 

27417 10,76 33,53 55,71 

РС122 
Јужнобанатска 
област 

41883 6,78 39,05 54,17 

РС123 
Јужнобачка 
област 

136724 3,90 27,97 68,13 

РС124 
Севернобанатска 
област 

25560 4,57 42,47 52,97 

РС125 
Севернобачка 
област 

38224 7,79 32,60 59,61 

РС126 
Средњебанатска 
област 

32577 6,87 42,82 50,31 

РС127 Сремска област 44334 5,38 37,90 56,71 

RS12 АП Војводина 346719 5,74 33,99 60,27 

*Подаци преузети из „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2014“, РЗС 2014 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
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Број запослених лица по економским активностима: 

- Примарни сектор – пољопривреда, шумарство и рибарство 
- секундарни сектор – рударство; прерађивачка индустрија; снабдевање електричном 

енергијом, гасом и паром; снабдевање водом и управљање отпадним водама; 
грађевинарство 

- терцијарни сектор – трговина на велико и мало, поправка моторних визила; саобраћај и 
складиштење; услуге смештаја и исхране; информисање и комуникације; финансијске 
делатности и делатност осигурања; пословање некратнинама; стручне, научне, иновационе 
и техничке делатности; административне и помоћне услужне делатности; државна управа и 
обавезно социјално осигурање; образовање; здравствена и социјална заштита; уметност, 
забава и рекреација и остале услужне делатности. 

 

Опис показатеља: 
Овим показатељом су обухваћени запослени у привредним друштвима, предузећима, установама, 
задругама, организацијама и малим привредним друштвима (до 50 запослених), који нису 
обухваћени редовним полугодишњим истраживањем, а који су добијени оценом из Анкете за 

допуну полугодишњег истраживања о запосленима. Годишњи просек израчунат је на бази два 
стања: 31.03. и 30.09.). 

Вредност овог индикатора је у томе што приказује економски профил сваког региона, као и 

степен концентрације привредних активности у појединим регионима, чиме се из овог аспекта 

(броја запослених) анализира достигнути ниво привредне развијености. Генерално, региони 

са највећим уделом запослених у пољопривреди уобичајено се сматрају економски мање 

напредним или са структурним тешкоћама у економији. Ово се даље елаборира кроз друге 

показатеље из предложене листе, али је овде важно да се укаже на допринос појединих група 

активности у укупној запослености региона. Даље, просторне неравномерности могу се 

пратити према промени броја запослених у индустрији, сумирањем података по нивоима 

индустријских центара, како су категоризовани у ПП РС-у. 

 

Значај показатеља за просторни развој: 
Овај показатељ приказује економски профил сваке области, као и степен концентрације 
привредних активности, чиме се са аспекта броја запослених анализира достигнути ниво 

привредне развијености. Циљ показатеља је праћење основних планираних праваца развоја 
према циљевима и стратешким приоритетима Просторног плана Републике Србије.  
Анализе треба да покажу којим делатностима се даје предност у појединим областима, да ли 

се развијају активности према утврђеним потенцијалима и ресурсима и др., до оцена да ли се 
смањују или повећавају регионалне разлике. 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Због различите методологије прикупљања података резултати су веома различити када је 
извор података попис, у односу на случај када је извор података општински годишњак. 
 

Стање показатеља за просторни развој: 
Од укупног броја запослених АП Војводине, највећи је удео запослених у Јужнобачкој области 
(39,43%), затим следе Сремска и Јужнобанатска област са по око 12,0%, док је 
Севернобанатска област са најмањим уделом запослених у Покрајини. У војвођанском региону 
највећи удео запослених у примарном сектору има Западнобачка област; Средњебанатска и 

Севернобанатска област имају највећи проценат запослених у секундарном сектору, док у 
Јужнобачкој области преовлађују запослени у терцијарном сектору. Посматрано по 

општинама/градовима, слика запослених по секторима делатности је много хетерогенија. 
Највећи удео запослених у примарном сектору је у општини Бачка Топола (30,11%), док је у 
општинама Сечањ, Мали Иђош, Тител, Ковачица, Пландиште и Житиште такође, висок удео 
запослених у примарном сектору и креће се у интервалу од 20,0%-30,0%. Мање од 3,0% 
запослених у примарном сектору је у општинама Сремски Карловци, Граду Новом Саду, Сенти, 
Беочину, Старој Пазови, Суботица-граду и Иригу. У општини Нови Бечеј је највећи проценат 
52,75% запослених у делатностима секундарног сектора, док је у општинама Бела Црква, 

Опово и Тител удео запослених у делатностима секундарног сектора свега 10% до 20%. У 
Граду Новом Саду, општинама Сремски Карловци, Бела Црква и Сента преовлађују запослени 
у терцијарном сектору (преко 70,0%). Највећи број општина, њих 26, има од 50,0%-70,0% 
запослених у терцијарном сектору.  
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општина/град 

Број 

запослених 
2013 

I 

сектор 
 

II 

сектор 
 

III 

сектор 
 

I 

сектор 
% 

II 

сектор 
% 

III 

сектор 
% 

Апатин 3797 314 1711 1772 8,27 45,06 46,67 

Кула 4926 567 1435 2924 11,51 29,13 59,36 

Оџаци 3292 583 1000 1709 17,71 30,38 51,91 

Сомбор-град 15402 1486 5047 8869 9,65 32,77 57,58 

Алибунар 1743 230 500 1013 13,20 28,69 58,12 

Бела Црква 1666 264 216 1186 15,85 12,97 71,19 

Вршац 9528 357 4068 5103 3,75 42,70 53,56 

Ковачица 2307 535 625 1147 23,19 27,09 49,72 

Ковин 3580 246 1389 1945 6,87 38,80 54,33 

Опово 553 109 93 351 19,71 16,82 63,47 

Панчево-град 20854 734 8814 11306 3,52 42,27 54,22 

Пландиште 1652 364 650 638 22,03 39,35 38,62 

Бач 1454 243 536 675 16,71 36,86 46,42 

Бачка Паланка 9281 641 4517 4123 6,91 48,67 44,42 

Бачки Петровац 1893 315 726 852 16,64 38,35 45,01 

Беочин 1695 37 643 1015 2,18 37,94 59,88 

Бечеј 5801 1040 1708 3053 17,93 29,44 52,63 

Врбас 6730 387 2578 3765 5,75 38,31 55,94 

Жабаљ 2318 244 546 1528 10,53 23,55 65,92 

Град Нови Сад  100544 1582 24407 74555 1,57 24,27 74,15 

Србобран 1490 259 408 823 17,38 27,38 55,23 

Сремски 

Карловци 

967 1 256 710 0,10 26,47 73,42 

Темерин 3471 325 1703 1443 9,36 49,06 41,57 

Тител 1080 260 213 607 24,07 19,72 56,20 

Ада 2513 156 1130 1227 6,21 44,97 48,83 

Кањижа 3829 171 1542 2116 4,47 40,27 55,26 

Кикинда 11873 576 5590 5707 4,85 47,08 48,07 

Нови Кнежевац 1825 95 910 820 5,21 49,86 44,93 

Сента 4354 90 1215 3049 2,07 27,91 70,03 

Чока 1166 79 468 619 6,78 40,14 53,09 

Бачка Топола 6426 1935 2002 2489 30,11 31,15 38,73 

Мали Иђош 1209 300 345 564 24,81 28,54 46,65 

Суботица-град 30589 741 10114 19734 2,42 33,06 64,51 

Житиште 2500 510 1118 872 20,40 44,72 34,88 

Зрењанин-град 24393 1074 10410 12909 4,40 42,68 52,92 

Нова Црња 997 57 363 577 5,72 36,41 57,87 

Нови Бечеј 2986 156 1575 1255 5,22 52,75 42,03 

Сечањ 1701 440 484 777 25,87 28,45 45,68 

Инђија 6471 254 2686 3531 3,93 41,51 54,57 

Ириг 829 24 240 565 2,90 28,95 68,15 

Пећинци 2344 149 1009 1186 6,36 43,05 50,60 

Рума 7129 419 3007 3703 5,88 42,18 51,94 

Сремска 
Митровица-град 

12399 598 4005 7796 4,82 32,30 62,88 

Стара Пазова 10639 240 4613 5786 2,26 43,36 54,38 

Шид 4523 703 1243 2577 15,54 27,48 56,98 
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приказ по општинама/градовима 

 
Карта 39. Запосленост по економским делатностима по општинама 
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Показатељи 46, 47, 48 и 49: Бруто додата вредност (БДВ)  

по секторима делатности 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У ЕКОНОМСКОМ И 

СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Диверзификованост регионалне економије 

Редни број из 
Програма 
имплементације ППРС 

2011-2015. године 

Показатељ 46, 47, 48, 49 

 

Показатељ 46  Удео пољопривреде, шумарства и 
рибарства у додатој вредности региона 

Бруто додата 
вредност (БДВ) 
по секторима 

делатностима 

Показатељ 47 Удео технолошки напредне прерађивачке 

индустрије у додатој вредности региона 

Показатељ 48 Удео финансијских и пословних услуга у 
додатој вредности региона 

Показатељ 49 Удео административних, образовних, 
здравствених и социјалних услуга у 

додатој вредности региона* 

 
 

РЕГИОН И ОБЛАСТИ ВОЈВОДИНЕ – БДВ, 2013. год. (у мил. РСД)* 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке територијалне 
јединице** 

Бруто додата 
вредност  
УКУПНО 

(у мил. РСД) 

RS12 АП Војводина 888425 

RS121 Западнобачка област 62884 

RS122 Јужнобанатска област 111683 

RS123 Јужнобачка област 392604 

RS124 Севернобанатска област 52129 

RS125 Севернобачка област 71741 

RS126 Средњебанатска област 79009 

RS127 Сремска област 118375 

*Извор: Републички завод за статистику, Регионални бруто домаћи производ,  
 Региони и области Републике Србије, 2013. година 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
Опис показатеља: 

Ова четири показатеља приказују удео пољопривреде, шумарства и рибарства у БДВ-у 
региона АП Војводине, удео технолошки напредне прерађивачке индустрије У БДВ-у на 
територији региона АП Војводине, удео финансијских и пословних услуга у додатој вредности 
региона АП Војводине и удео административних, образовних, здравствених и социјалних 
услуга у додатој вредности региона АП Војводине. 

 
Значај показатеља за просторни развој: 
Првим показатељом омогућава се анализа пољопривредног сектора, која може указати на 
стагнирање привреде у смислу развоја ка секундарном и терцијарном сектору.  
Други показатељ узима се за оцену технолошког нивоа привреде, којим се приоритетно 
обухватају: производња рачунара, електронских и оптичких производа; производња 
електричне опреме; производња непоменутих машина и непоменуте опреме; производња 

моторних возила, приколица и полуприколица; и производња осталих саобраћајних 
средстава.  
Показатељ - Удео финансијских и пословних услуга у БДП-у требало би да истакне области и 

регионе који имају водећу и аутономну улогу у привреди. 
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Учешће администрације, образовања, здравства и социјалних услуга представља важан 

показатељ развоја јавних служби, које се још увек финансирају највише из државних 
фондова. Како овај индикатор показује у извесном смислу удео нетржишних услуга, може да 
помогне у оцени стања у државном/јавном сектору услуга намењених становништву.  
 

Ограничења мерења показатеља: 
Ограничења могу да представљају неажурни подаци. 

 
 

Бруто додата вредност (БДВ) по секторима делатности Републике Србије и АП 
Војводине, 2013.година, мил.РСД и % (БДВ се за сада не мери на нивоу мањем од НСТЈ 3.)* 

Назив делатности  
Република 

Србија 
АП Војводина 

УКУПНО 3263518 % 888425 % 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 298779 9,2 130352 14,7 

Рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање 
електричном енергијом, гасом и паром, снабдевање водом 
и управљање отпадним водама 

874061 26,8 315183 35,5 

Грађевинарство 129330 4,0 25868 2,9 

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила, 
саобраћај и складиштење, услуге смештаја и исхране 

647741 19,8 154875 17,4 

Информисање и комуникације 186131 5,7 19798 2,2 

Финансијске делатности и делатност осигурања 102400 3,1 14891 1,7 

Пословање некретнинама (са импутираном рентом) 313373 9,6 76713 8,6 

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности, 
Административне и помоћне услужне делатности 

180439 5,5 31782 3,6 

Државна управа и обавезно социјално осигурање, 
образовање, здравствена и социјална заштита 

466322 14,3 103058 11,6 

Уметност, забава и рекреација и остале услужне 

делатности 
64941 2,0 15906 1,8 

*Извор: Републички завод за статистику, Регионални бруто домаћи производ, Региони и области 
Републике Србије, 2013. година, сопствени обрачун за учешће 

 
У складу са Планом имплементације SNA 2008/ESA 2010, Република Србија је званично 
прешла на нову методологију националних и регионалних рачуна ESA 2010, упоредо са 

земљама чланицама ЕУ, од септембра 2014. године. Обрачун регионалног БДП-а за 2013. 
годину је заснован на новој методологији.  
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Стање показатеља за просторни развој: 
У секторској структури привреде региона Војводине највећи је удео прерађивачке индустрије 
у додатој вредности региона Војводине (35,5%) и већи је од удела прерађивачке индустрије у 

додатој вредности Републике Србије (26,8%), што указује на виши технолошки ниво привреде 
Војводине. Удео пољопривреде, шумарства и рибарства у додатој вредности региона 
Војводине је 14,7%. Низак удео финансијских и пословних услуга у додатој вредности и 
региона Војводине (од свега 1,7%) и Републике Србије (3,1%) указује да ово подручје још 
није достигло ниво међународног значаја. Удео образовних, здравствених и социјалних услуга 

у додатој вредности региона Војводине је испод нивоа Републике Србије. Учешће стручних, 
научних, иновационих и техничких делатности, као и административних услуга у додатој 

вредности региона Војводине, такође је испод рапубличког нивоа, што указује на лошије 
стање у стручним и научним делатностима и државном сектору услуга региона Војводине. У 
укупној бруто додатој вредности АП Војводине, 2013.године, Јужнобачка област има највећи 
удео (44,0%), а Севернобанатска област најмањи (6,0%). У секторској структури привреде 
региона Војводине, посматрано по областима највећи је удео прерађивачке индустрије 
Јужнобачке области (40,4%). Удео пољопривреде, шумарства и рибарства у додатој вредности 

највећи је у Западнобачкој области 26,2%. Низак удео финансијских и пословних услуга у 
додатој вредности је у свим областима (испод 2,0%); у Јужнобачкој области је 2,5% што је 
изнад покрајинског, а испод републичког нивоа. 
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Бруто додата вредност (БДВ) по секторима делатности, окрузи у АП Војводини, 2013. година, мил. РСД и % 

Назив делатности 
Западнобачка 

област 
Јужнобанатска 

област 
Јужнобачка 

област 
Севернобанатска 

област 
Севернобачка 

област 
Средњебанатска 

област 
Сремска 
област 

УКУПНО 62884 100,0 111683 100,0 392604 100,0 52129 100,0 71741 100,0 79009 100,0 118375 100,0 

1.Пољопривреда, 
шумарство и рибарство 

16449 26,2 22307 20,0 30360 7,7 11047 21,2 12187 17,0 15714 19,9 22288 18,8 

2.Рударство, 
прерађивачка индустрија, 
снабдевање електричном 
енергијом, гасом и паром, 
снабдевање водом и 
управљање отпадним 
водама 

19003 30,2 38896 34,8 158648 40,4 15628 30,0 19330 26,9 28436 36,0 35242 29,8 

3.Грађевинарство 971 1,5 2643 2,4 13414 3,4 1225 2,3 2499 3,5 1377 1,7 3739 3,2 

4.Трговина на велико и 
мало и поправка 
моторних возила, 
саобраћај и 
складиштење, услуге 
смештаја и исхране 

7739 12,3 16714 15,0 71338 18,2 7935 15,2 13175 18,4 12494 15,8 25479 21,5 

5.Информисање и 
комуникације 

621 1,0 1309 1,2 13609 3,5 543 1,0 1948 2,7 908 1,1 860 0,7 

6.Финансијске делатности 
и делатност осигурања 

607 1,0 1139 1,0 9635 2,5 493 0,9 1207 1,7 611 0,8 1199 1,0 

7.Пословање 
некретнинама (са 
импутираном рентом) 

6588 10,5 10646 9,5 27772 7,1 5186 9,9 7367 10,3 6931 8,8 12224 10,3 

8.Стручне, научне, 
иновационе и техничке 
делатности, 
Административне и 
помоћне услужне 
делатности 

1441 2,3 2841 2,5 16775 4,3 1682 3,2 2504 3,5 2947 3,7 3592 3,0 

9.Државна управа и 
обавезно социјално 
осигурање, образовање, 
здравствена и социјална 
заштита 

8429 13,4 14275 12,8 43013 11,0 6947 13,3 9471 13,2 8451 10,7 12472 10,5 

10.Уметност, забава и 
рекреација и остале 
услужне делатности 

1036 1,6 914 0,8 8041 2,0 1442 2,8 2053 2,9 1141 1,4 1280 1,1 

*Извор: Републички завод за статистику, Регионални бруто домаћи производ, Региони и области Републике Србије, 2013.година, сопствени обрачун за учешће 
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Показатељ 50: Број предузећа у области иновација 

 

 
Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 

ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Унапређење технолошког нивоа 
регионалних економија (аспект 
иновација „know-how“ технологија у 
економији) 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 50 

Показатељ Број предузећа у области иновација 

 

Опис показатеља: 

Пословни субјекти који су увели иновације на тржишту (производа/услуга и процеса) или у 
оквиру организације и маркетинга, односно предузећа која су увела технолошки нове или 
побољшане производе на тржиште, или су применила нове или побољшане технолошке 
процесе, у укупном броју регистрованих предузећа. 
 

Заступљеност врсте иновација у предузећима-иноваторима, према територији 

  2010 

Иновације 

производа 

/услуге 

Иновације 

процеса 

Напуштене 

инов. или још 

увек у току 

Иновације у 

организацији 

предузећа 

Иновације у 

маркетингу 

Неино 

ватори 

RS 
РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 
27,4 28,2 15,5 32,5 29,3 52,1 

RS1 
СРБИЈА – 

СЕВЕР 
27,0 28,3 14,7 30,9 28,6 53,0 

RS11 
Београдски 

регион 
30,1 30,1 15,1 32,1 30,5 50,1 

RS12 
Регион 

Војводине 
22,9 25,9 14,3 29,3 26,0 56,9 

*Извор података: Републички завод за статистику 

 
Заступљеност врста иновација према територији и величини пословног субјекта (%) 

Регион 

Војводине 

Иновације 

производа 

/услуге 

Иновације 

процеса 

Напуштене 

инов. или још 

увек у току 

Иновације у 

организацији 

предузећа 

Иновације у 

маркетингу 

Неино 

ватори 

Укупно 18,7 17,0 7,38 28,5 27,8 58,6 

Мали 15,3 14,2 4,95 25,0 25,1 63,3 

Средњи 24,9 23,5 14,1 38,9 34,8 44,4 

Велики 52,6 42,3 22,6 46,7 46,7 33,6 

*Извор података: Саопштење број 285 - год. LXIII, 28.11.2013. Статистика науке, технологије и 
иновација: „Индикатори иновативних активности у Републици Србији, 2010−2012”, РЗС 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Овај индикатор пружа информације о иновационој активности на нивоу предузећа, помажући 

да се агрегирањем добије увид о иновационом потенцијалу привреде. Иновационе активности 
неког предузећа су од велике важности у том погледу, пошто оне имају значајне ефекте на 
конкурентност, запосленост, привредни раст региона. Детаљно познавање просторне 
дистрибуције ових иновативних активности у предузећима је стога основни предуслов за 
могуће напоре унапређења просторне равнотеже економија заснованих на знању. 
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Ограничења мерења показатеља:  

Подаци се односе на период 2010-2012. године (истраживање у двогодишњој периодици) и 
публикују се на националном нивоу. Мора се имати у виду променљива природа иновација. 
(Истраживање о иновативности пословних субјеката спроведено је на основу 
репрезентативног узорка. Узорак је алоциран на подручју Републике Србије до нивоа региона, 

пропорционално броју пословних субјеката. Величина узорка је 3.500 малих, средњих и 
великих пословних субјеката. Велики пословни субјекти су обухваћени у целини.) 
 

Удео прихода од иновација производа/услуга у укупном приходу предузећа-иноватора 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

2008 2010 

Укупно 
(%) 

Мала  
(10-49 

запослених) 

Средња 
(50-249 

запослених) 

Велика 
(250 и 
више 

запослених) 

Укупно 
(%) 

Мала  
(10-49 

запослених) 

Средња 
(50-249 

запослених) 

Велика 
(250 и 
више 

запослених) 

Укупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Иновације 
производа/ 
услуга нових за 
тржиште 

3,0 0,9 0,9 3,9 4,4 3,6 5,4 4,2 

Иновације 
производа/ 
услуга нових за 
предузеће 

7,0 1,6 2,2 9,0 7,3 6,5 8,8 7,1 

Од 
непромењених 
производа/ 
услуга 

90,0 97,5 96,9 87,1 88,3 90,0 85,9 88,7 

*Извор података: Републички завод за статистику 
 

Структура врсте иновација у укупним иновативним активностима предузећа-иноватора 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА  

2010 

Укупно 
Пословни 
субјекти 

иноватори 

Технолошки 
иноватори 

(производа и 
процеса) 

Нетехнолошки 
иноватори 

(организације и 
маркетинга) 

Пословни 
субјекти 

технолошки и 
нетехно. 

иноватори 

Пословни 
субјекти 
без инов. 

Укупно 100,0 44,3 33,6 36,5 25,7 55,7 

Мала (10-49 
запос.) 

100,0 57,2 46,2 49,8 38,8 42,8 

Средња (50-
249 запос.) 

100,0 69,8 58,5 63,9 52,6 30,0 

Велика (250 и 
више запос.) 

100,0 47,9 37,0 40,2 29,4 52,1 

*Извор података: Републички завод за статистику 
 

Стање показатеља за просторни развој: 

У периоду 2010-2012. године, у Републици Србији и региону Војводине још увек је највећи удео 

пословних субјеката који нису увели иновације; неиноватори чине 52,1% (Република Србија), 
односно 56,9% (војвођански регион), у укупном броју регистрованих предузећа. Учешће 
пословних субјеката са бар једном врстом иновације је за регион Војводине 43,1%. У Војводини 
је највеће учешће пословних субјеката који су увели иновације у организацији предузећа 
(29,3%) и готово је исто учешће иноватора у маркетингу (26,0%) и иноватора процеса (25,9%). 
Прве две групе наведених иновација се углавном јављају истовремено у пословним субјектима. 

Величина пословног субјекта је кључни фактор за његове иновативне активности. Ако се 
посматра заступљеност врста иновација војвођанског региона, а према величини пословног 
субјекта следи: нешто више од половине великих пословних субјеката увело је иновације у 
производе/услуге (52,6%), а скоро половина иновацијe у организацији предузећа и иновације у 
маркетингу (46,7%). Код средњих пословних субјеката нешто више од трећине увело је 
иновације у организацији предузећа и иновације у маркетингу (око 35,0%), а код малих 

пословних субјеката тек четвртина њих је увела те иновације (25,0%). У Републици Србији, без 
обзира на величину предузећа, удео прихода од иновација производа/услуга нових за 
предузеће, у укупном приходу предузећа-иноватора, већи је него удео прихода од иновација 

производа/услуга нових за тржиште. Још увек је највећи удео прихода предузећа, без обзира на 
величину предузећа, од непромењених производа/услуга.   
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Показатељ 51: Запосленост у области истраживања и развоја  

 (% у укупној запослености) 

 

 
Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 

ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Унапређење технолошког нивоа 
регионалних економија (аспект иновација 
„know-how“ технологија у економији) 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 51 

Показатељ Запосленост у области истраживања 
и развоја  

(% у укупној запослености) 

 
 
Опис показатеља: 
Овај показатељ представља удео запослених у области истраживања и развоја (приватног и 
јавног сектора) у укупној запослености одређеног подручја (статистички податак). Потребна 

су додатна разматрања начина мерења индикатора зависно од расположивих и поузданих 
извора података. Истраживач је лице са најмање високом стручном спремом, односно са 
најмање завршеним основним академским студијама, које ради на научноистраживачким и 
развојним пословима и које је изабрано у звање, у складу са Законом. Стручни сарадници 
немају научна ни истраживачка звања, непосредно сарађују са истраживачима, обављајући 
стручне или техничке послове у вези са научноистраживачким и истраживачко–развојним 

задацима (лабораторијски техничари, инжењери и техничари техничких наука, цртачи, 
библиотекари, документаристи, информатичари, лектори, итд.).  
 

 
Показатељ 51: Запосленост у области истраживања и развоја за Регион Војводине  
  (% у укупној запослености)* 

 
Запослени на 

пословима 
истраживања и 
развоја (АПВ) 

Истраживачи 
Стручни 

сарадници 

Учешће 
научних 
радника-

истраживача у 
укупном броју 
запослених % 

година укупно жене укупно жене укупно жене укупно 

2007 3426 1628 2872 1346 530 182 83,8 

2008 4843 2345 3063 1353 323 165 63,2 

2009 5236 2605 3352 1534 348 181 64,0 

2010 4997 2522 3273 1550 322 167 65,4 

2011 5095 2582 3398 1642 319 154 66,7 

2012 4345 2131 2882 1347 336 160 66,3 

2013 5442 2749 3717 1819 359 184 68,3 
* Извор података: Запослени на пословима истраживања и развоја, од 2007. године, Републички завод 

за статистику 

 
Значај показатеља за просторни развој: 

Оправданост за увођење овог показатеља налази се у пропозицијама ПП РС, да научна и 
развојна истраживања у Републици Србији треба да буду, у највећем обиму, генератор знања 
као фактор развоја нове - глобално конкурентне привредне структуре. Запосленост у области 
истраживања и развоја добар је еквивалент за мерење способности друштва да креира 
иновативно друштво и економију. Треба имати у виду да овај показатељ пружа информације 
само о потенцијалу а не о стварном исходу иновација, али је назнака да је потребно 
припремити терен за иновативно друштво и економију.  
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Ограничења мерења показатеља: 

Ограничење у мерењу овог показатеља представља начин мерења запослености у овом 
сектору, јер се и неке од административних, руководећих функција често убрајају у област 
запослених у оквиру области истраживања и развоја. Према примерима из статистика 
европских земаља, релативно мали удео запослених у области истраживања и развоја се 

стварно убраја у иновативну област у чистом смислу ове речи, а често су и разне функције 
подршке (администрирање, руковођење) урачунате као запослени у области истраживања и 
развоја. За будуће квалитетније представљање овог показатеља потребно је прецизирање 
статистичких параметара који чине садржај показатеља, како би се постигла међународна 
упоредивост уз додатно истраживање извора података. 
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Стање показатеља за просторни развој: 
Регион АП Војводине, у периоду 2007-2013. године, карактерише смањење процентуалног 
учешћа научних радника-истраживача у укупном броју запослених на пословима 
истраживања и развоја. Најизраженији пад регистрован је за само годину дана; наиме 2007. 
године тај удео је износио 84%, да би 2008. године износио 63%, а затим долази до благог 
пораста, те је 2013. године удео научних радника-истраживача износио 68%. Са друге стране 

дошло је пораста процентуалног учешћа жена запослених на пословима истраживања и 
развоја. Учешће жена научних радника-истраживача повећано је са 46,9% у 2007. години на 
48,9% у 2013. години, док је удео жена стручних сарадника порастао у посматраном периоду 
са 34,3% на 51,3%. 
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Показатељ 52: Запосленост у области високих технологија 

 

 
Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 

ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Унапређење технолошког нивоа 
регионалних економија (аспект иновација 
„know-how”технологија у економији) 

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015. године 

Показатељ 52 

Показатељ Запосленост у области високих 
технологија 
Послодавци по делатностима из области 

високих технологија („high-tech”сектору) 
у производним и услужним делатностима, 

Број запослених у АП Војводини – 
агрегираних по делатностима 

 

 
Број запослених у АП Војводини – агрегирани по делатностима** (Сектори делатности 
(области високих технологија - „high-tech” сектор)), стање 30. септембар 2014. 
 

Назив  Број запослених 

Прерађивачка индустрија - висока технологија 3686 

Прерађивачка индустрија - средње висока технологија  20457 

Услужне делатности - висока технологија 8434 
Извор података: Републички завод за статистику 

 
 
Опис показатеља: 

Запослености у области Високих технологија за лица старија од 15 година старости према 
региону, а показатељ је дефинисан према IUS (Innovation Union Scoreboard) од стране UNU-
MERIT - Maastricht University. 
 
**Сектори делатности (области високих технологија – „high-tech“ сектор), у производним и 
услужним делатностима, из класификације делатности који су коришћени за добијање 
вредности јесу:  

1. Из прерађивачке индустрије – Висока технологија: 
21 -  Производња основних фармацеутских производа и препарата;  
26 -  Производња рачунара, електронских и оптичких производа и  
30.3 - Производња ваздушних и свемирских летелица.  
 
2.  Из прерађивачке индустрије – Средње висока технологија:  

20 -  Производња хемикалија и хемијских производа;  

25.4 - Производња оружја и муниције;  
27 - Производња електричне опреме;  
28 -  Производња непоменутих машина и опреме;  
29 -  Производња моторних возила иприколица;  
30 -  Производња осталих саобраћајних средстава (у то не улазе 30.1 - Изградња бродова и 

чамаца, и 30.3 – Производња ваздушних и свемирских летелица) и  

32.5 - Производња медицинских и стоматолошких материјала. 
 
3.  Из услужне делатности - Висока технологија:  
59 -  Кинематографска, телевизија и музичка продукција;  
60 -  Програмске активности и емитовање; 
61 –  Телекомуникације;  
62 –  Рачунарско програмирање и консултанске делатности;  

63 –  Информационе услужне делатности и  

72 -  Научно истраживање и развој. 
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Значај показатеља за просторни развој: 

Проценат запослених у „high-tech“ сектору показује важан аспект привредне структуре и 
способност различитих региона на пољу иновација. 
 
Ограничења мерења показатеља: 

Подаци су расположиви на нивоу региона НСТЈ 2. 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
Анализа запослених у „high-tech“ сектору показује да је у 2014.години највише запослених у 
прерађивачкој индустрији - средње високих технологија, док је у прерађивачкој индустрији - 
високих технологија 5,5 пута мање запослених. Посматрано по град/општинама запослени у у 
„high-tech“ сектору предњаче у Граду Новом Саду, Сремској Митровици-граду, Зрењанину-

граду, Инђији, Старој Пазови, Сенти, Бачкој Паланци и Вршцу. У Граду Новом Саду највише је 
запослених у услужним делатностима-високих технологија, а у осталим град/општинама 
највише запослених је у прерађивачкој индустрији - средње високих технологија. 

 

 

 

 
Карта 40. Послодавци по делатностима из области високих технологија  

(„high-tech“ сектору) у производним и услужним делатностима 

 
*Извор података: Национална служба за запошљавање, 2014 
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Област Град/општина 
УКУПНО 
1+2+3 

1. Из прерађивачке индустрије – 
Висока техноологија 

СВЕГА ГРУПА 21 ГРУПА 26 
ГРУПА 

30.3 

Севернобачка 
област 

Бачка Топола             52 2 2 0 0 

Мали Иђош               2 0 0 0 0 

Суботица- град                  100 10 8 2 0 

 
  154 12 10 2 0 

Средњебанатска 
област 

Житиште                 5 0 0 0 0 

Зрењанин- град                348 9 8 1 0 

Нова Црња                0 0 0 0 0 

Нови Бечеј               20 0 0 0 0 

Сечањ                   2 0 0 0 0 

 
  375 9 8 1 0 

Севернобанатска 
област 

Ада                       40 1 0 1 0 

Кањижа                  1 0 0 0 0 

Кикинда                   25 0 0 0 0 

Нови Кнежевац            22 0 0 0 0 

Сента                     147 2 0 2 0 

Чока                     0 0 0 0 0 

 
  235 3 0 3 0 

Јужнобанатска 
област 

Алибунар                  1 0 0 0 0 

Бела Црква                10 0 0 0 0 

Вршац                    130 56 56 0 0 

Ковачица                 1 0 0 0 0 

Ковин                     46 44 0 44 0 

Опово                     0 0 0 0 0 

Панчево-град                  39 0 0 0 0 

Пландиште                1 0 0 0 0 

 
  228 100 56 44 0 

Западнобачка 
област 

Апатин                    9 2 0 2 0 

Кула                      22 7 0 7 0 

Оџаци                   42 0 0 0 0 

Сомбор-град                  33 0 0 0 0 

 
  106 9 0 9 0 

Јужнобачка област 

Бач                      0 0 0 0 0 

Бачка Паланка            145 0 0 0 0 

Бачки Петровац           2 0 0 0 0 

Беочин                   0 0 0 0 0 

Бечеј                    60 1 0 1 0 

Жабаљ                   1 1 0 1 0 

Град Нови Сад          607 81 59 22 0 

Србобран                  3 1 0 1 0 

Сремски Карловци          1 0 0 0 0 

Темерин                   85 0 0 0 0 

Тител                     1 0 0 0 0 

Врбас                     6 1 0 1 0 

 
  911 85 59 26 0 

Сремска област 

Инђија                   251 0 0 0 0 

Ириг                      7 0 0 0 0 

Пећинци                  42 0 0 0 0 

Рума                      58 2 2 0 0 

Сремска 
Митровица- град        

456 0 0 0 0 

Стара Пазова              217 0 0 0 0 

Шид                      27 0 0 0 0 

 
  1058 2 2 0 0 

Укупно 3067 220 135 85 0 
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Област 

 
Град/ 
општина 

УКУПНО 
1+2+3 

2. Из прерађивачке индустрије – Средње висока техноологија 

СВЕГА 
ГРУПА 

20 
ГРУПА 
25.4 

ГРУПА 
27 

ГРУПА 
28 

ГРУПА 
29 

ГРУПА 
30 

ГРУПА 
32.5 

С
е
в
е
р

н
о
 

б
а
ч
к
а
  Бачка Топола             52 39 4 0 0 2 9 24 0 

Мали Иђош               2 1 0 0 0 1 0 0 0 

Суботица- 
град                  

100 57 7 0 14 7 0 29 0 

 
  154 97 11 0 14 10 9 53 0 

С
р
е
д
њ

е
 

б
а
н
а
т
с
к
а
  Житиште                 5 1 0 0 0 1 0 0 0 

Зрењанин- 
град                

348 320 25 0 2 1 292 0 0 

Нова Црња                0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нови Бечеј               20 20 3 0 0 17 0 0 0 

Сечањ                   2 2 0 0 0 0 2 0 0 

   375 343 28 0 2 19 294 0 0 

С
е
в
е
р
н
о
 

б
а
н
а
т
с
к
а
  

Ада                       40 36 0 0 0 36 0 0 0 

Кањижа                  1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кикинда                   25 25 0 0 0 24 1 0 0 

Нови 
Кнежевац            

22 22 0 0 0 22 0 0 0 

Сента                     147 143 0 0 3 22 118 0 0 

Чока                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   235 226 0 0 3 104 119 0 0 

Ју
ж

н
о
б
а
н
а
т
с
к
а
  Алибунар                  1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Бела Црква                10 5 5 0 0 0 0 0 0 

Вршац                    130 65 0 0 0 6 0 0 59 

Ковачица                 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Ковин                     46 0 0 0 0 0 0 0 0 

Опово                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Панчево-град                  39 36 24 0 1 10 1 0 0 

Пландиште                1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
  228 108 30 0 1 16 2 0 59 

З
а
п
а
д

н
о
 

б
а
ч
к
а
  Апатин                    9 5 0 0 0 5 0 0 0 

Кула                      22 15 12 0 0 1 2 0 0 

Оџаци                   42 41 20 0 0 21 0 0 0 

Сомбор-град                  33 21 4 0 4 1 12 0 0 

   106 82 36 0 4 28 14 0 0 

Ју
ж

н
о
б
а
ч
к
а
  

Бач                      0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бачка 
Паланка            

145 142 75 0 37 30 0 0 0 

Бачки 
Петровац           

2 1 0 0 0 1 0 0 0 

Беочин                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бечеј                    60 52 2 0 0 1 49 0 0 

Жабаљ                   1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Град Нови 
Сад          

607 105 36 0 19 29 18 1 2 

Србобран                  3 2 0 0 2 0 0 0 0 

Сремски 
Карловци          

1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Темерин                   85 81 4 0 0 72 5 0 0 

Тител                     1 1 0 0 0 1 0 0 0 

Врбас                     6 3 1 0 0 2 0 0 0 

   911 388 119 0 58 136 72 1 2 

С
р
е
м
с
к
а
  

Инђија                   251 250 1 0 0 49 200 0 0 

Ириг                      7 5 0 0 0 5 0 0 0 

Пећинци                  42 41 17 0 0 24 0 0 0 

Рума                      58 52 5 0 25 22 0 0 0 

Сремска 
Митровица- 
град        

456 455 0 0 13 0 437 5 0 

Стара Пазова              217 213 2 0 127 24 60 0 0 

Шид                      27 17 14 0 1 2 0 0 0 

 
  1058 1033 39 0 166 126 697 5 0 

Укупно 3067 2277 263 0 248 439 1207 59 61 
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Област 
 

Град/ 

општина 

УКУПНО 
1+2+3 

3. Из услужне делатности – Висока техноологија 

СВЕГА 
ГРУПА 

59 
ГРУПА 

60 
ГРУПА 

61 
ГРУПА 

62 
ГРУПА 

63 
ГРУПА 

72 

Севернобачка 
област 

Бачка Топола             52 11 0 0 11 0 0 0 

Мали Иђош               2 1 0 0 1 0 0 0 

Суботица- град                  100 33 18 2 1 5 1 6 

 
  154 45 18 2 13 5 1 6 

Средњебанатска 
област 

Житиште                 5 4 0 0 1 0 3 0 

Зрењанин- град                348 19 0 3 2 2 2 10 

Нова Црња                0 0 0 0 0 0 0 0 

Нови Бечеј               20 0 0 0 0 0 0 0 

Сечањ                   2 0 0 0 0 0 0 0 

 
  375 23 0 3 3 2 5 10 

Севернобанатска 
област 

Ада                       40 3 0 0 1 2 0 0 

Кањижа                  1 1 0 0 0 1 0 0 

Кикинда                   25 0 0 0 0 0 0 0 

Нови Кнежевац            22 0 0 0 0 0 0 0 

Сента                     147 2 0 1 0 1 0 0 

Чока                     0 0 0 0 0 0 0 0 

 
  235 6 0 1 1 4 0 0 

Јужнобанатска 
област 

Алибунар                  1 0 0 0 0 0 0 0 

Бела Црква                10 5 0 0 5 0 0 0 

Вршац                    130 9 0 1 1 2 1 4 

Ковачица                 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ковин                     46 2 0 0 0 2 0 0 

Опово                     0 0 0 0 0 0 0 0 

Панчево-град                  39 3 0 0 3 0 0 0 

Пландиште                1 1 0 0 1 0 0 0 

 
  228 20 0 1 10 4 1 4 

Западнобачка 
област 

Апатин                    9 2 0 1 0 1 0 0 

Кула                      22 0 0 0 0 0 0 0 

Оџаци                   42 1 0 1 0 0 0 0 

Сомбор-град                  33 12 6 2 2 2 0 0 

 
  106 15 6 4 2 3 0 0 

Јужнобачка 
област 

Бач                      0 0 0 0 0 0 0 0 

Бачка Паланка            145 3 0 2 0 1 0 0 

Бачки Петровац           2 1 0 1 0 0 0 0 

Беочин                   0 0 0 0 0 0 0 0 

Бечеј                    60 7 0 1 0 6 0 0 

Жабаљ                   1 0 0 0 0 0 0 0 

Град Нови Сад          607 421 5 89 18 209 24 76 

Србобран                  3 0 0 0 0 0 0 0 

Сремски 
Карловци          

1 0 0 0 0 0 0 0 

Темерин                   85 4 0 3 0 1 0 0 

Тител                     1 0 0 0 0 0 0 0 

Врбас                     6 2 0 2 0 0 0 0 

 
  911 438 5 98 18 217 24 76 

Сремска област 

Инђија                   251 1 0 0 1 0 0 0 

Ириг                      7 2 0 1 0 1 0 0 

Пећинци                  42 1 1 0 0 0 0 0 

Рума                      58 4 0 1 0 3 0 0 

Сремска 
Митровица- 
град        

456 1 0 1 0 0 0 0 

Стара Пазова              217 4 1 0 0 3 0 0 

Шид                      27 10 1 8 0 0 1 0 

 
  1058 23 3 11 1 7 1 0 

 Укупно 3067 570 32 120 48 242 32 96 
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Показатељ 53: Издвајања БДП за област истраживања и развоја 

 

 
Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 

ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Унапређење технолошког нивоа 

регионалних економија (аспект 

иновација „know-how” технологија у 

економији) 
Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 53 

Показатељ Издвајања БДП за област 
истраживања и развоја 

 
 
Опис показатеља: 

Овај показатељ указује на укупну бруто домаћу потрошњу која се издваја на истраживање и 
експериментални развој, и изражава се као проценат бруто домаћег производа (БДП). 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Издвајање БДП-а за област истраживања и развоја показује опредељеност друштва за 
иновативне развојне и подстицајне активности. 
 

Ограничења мерења показатеља: 
Иако је релевантност показатеља велика, тренутна препрека за његово коришћење је 
недостатак просторно дезагрегираних података, па је једино доступан на националном нивоу. 
 
Стање показатеља за просторни развој: 

- У 2013. години је учешће издатака за истраживање и развој износило 0,73% БДП-а, док је 
издвајање из буџета за исту годину било 0,41% БДП-а.  

- Статистичко истраживање о иновативности пословних субјеката спроводи се у 
двогодишњој периодици, последњи подаци којима располажемо односе се на период 2010-
2012 год. (Саопштење број 285 - год. LXIII, 28.11.2013. Статистика науке, технологије и 
иновација: „Индикатори иновативних активности у Републици Србији, 2010−2012“, РЗС). 

- Према последњим расположивим подацима од укупно 11841 пословног субјекта 5280 је 
имало неку врсту иновација, што чини 44,6%. 

 
 

Пословни субјекти према иновативности, делатности и величини, у периоду 2010–2012.* 

 
Укупно Иноватори Пословни субјекти 

који нису иновирали 
Учешће 

иноватора (%) 

Укупно 11841 5280 6561 44,6 

Мали пословни субјекти 9057 3691 5366 40,8 

Средњи пословни субјекти 2264 1245 1019 55,0 

Велики пословни субјекти 520 344 176 66,2 

Производни пословни 
субјекти 

4122 2007 2195 48,7 

Услужни пословни субјекти 7719 3273 4366 42,4 
*Извор података: Саопштење број 285 - год. LXIII, 28.11.2013. Статистика науке, технологије и 

иновација: „Индикатори иновативних активности у Републици Србији, 2010−2012“, РЗС 
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Показатељ 54: Приступ широкопојасним системима 

 

 
Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 

ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Унапређење технолошког нивоа 

регионалних економија (аспект 

иновација „know-how” технологија у 

економији) 
Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 54 

Показатељ Приступ широкопојасним системима 

 

 
Опис показатеља: 

Показатељ приказује приступ широкопојасним системима, односно просечан број 
домаћинстава која имају широкопојасну интернет конекцију на нивоу Републике Србије и на 
нивоу региона, за период 2007- 2014. године. 

 
Значај показатеља за просторни развој: 
Показатељ се односи на покривеност територије Републике Србије приступним мрежама 

широкопојасних услуга за пренос података и интернет. Како је развој информатичког друштва 
императив просторног развоја Републике Србије, тако један од важнијих циљева је изградња 
и организација савремене електронске комуникационе мреже и доступност универзалног 
сервиса (који подразумева и универзални широкопојасни сервис). 

 
Ограничења мерења показатеља: 

Услед немогућности прибављања податка који би указивали на проценат домаћинстава која 
имају приступ интернету у укупном броју домаћинстава у општини или области, коришћени су 
доступни подаци за Град Београд, Војводину и Централну Србију. Показатељ не обухвата 
квалитет интернет приступа (тип конекције, брзина протока, стабилност веза), као и податке 
да ли је базиран на жичном, бежичном или оптичком повезивању. 

 
Стање показатеља за просторни развој: 
55,1% домаћинстава у Србији има широкопојасну интернет конекцију. У складу с тим, као 
један од основних показатеља развијености употребе ИКТ-а у Европској унији од 2005. године 
јесте и проценат домаћинстава која поседују овај вид интернет конекције. У Србији 55,1% 
домаћинстава има широкопојасну интернет конекцију, што чини повећање од 11,7% у односу 
на 2013. годину, а 17,1% у односу на 2012. годину. Заступљеност ове врсте интернет 

конекције највећа је у Београду и износи 65,2%, у Војводини 59,0%, а најмања је у 
централној Србији и износи 47,6%.  
 

Широкопојасну интернет конекцију већином поседују домаћинства која имају месечни приход 
који премашује 600 евра (84%), док учешће домаћинстава с приходом до 300 евра износи 
свега 35,7%. Значајне разлике постоје и када упоредимо заступљеност ове врсте интернет 
конекције у урбаном и руралном делу Србије: 63,3% наспрам 41,5%. 

 
На основу добијених резултата, од укупног броја предузећа која поседују интернет 
прикључак, широкопојасну интернет конекцију има 98,0% предузећа. 
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Приступ широкопојасним системима* 

 
Широкопојасна интернет 

конекција у 
домаћинствима 

Проценат предузећа која поседују 
широкопојасну интернет конекцију од укупног 

броја предузећа која поседују интернет 

прикључак 

2007 7,3 55,0 

2008 15,5 80,1 

2009 22,9 93,6 

2010 27,6 93,9 

2011 31,0 95,9 

2012 38,0 97,7 

2013 43,4 97,8 

2014 55,1 98,0 

*Извор података: Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, 2014., РЗС 

 

 
 

 

Широкопојасна интернет конекција у домаћинствима, према територији* 

Година Регион Војводине Београдски регион Централна Србија 

2012 36,7 50,4 32,4 

2013 44,7 52,8 37,7 

2014 59,0 65,2 47,6 

*Извор података: Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, 2014., РЗС 
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Показатељ 56: Обим директних страних инвестиција по регионима 

 

 
Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 

ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Услови за глобалну конкурентност 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 56 

Показатељ Обим директних страних инвестиција 
по регионима 

 
 

Опис показатеља: 

Обим директних страних инвестиција по годинама (статистички податак). Потребна су додатна 
разматрања о могућности представљања података на регионалном нивоу, као и јединицама 
мерења (у новцу, или као удео у БДП), како би се постигла међународна упоредивост 
региона. Овај показатељ је, у извесном смислу, мера атрактивности локалитета, пошто је 
правило да се страна улагања пласирају на одређеним локалитетима због предности које 
пружају – расположивост производних и локационих фактора, регулативни и институционални 
услови. Директна страна улагања пласирају се углавном у високо-акумулативним гранама 

ради остваривања максималног профита, ширења пословања ради обезбеђења јефтине радне 
снаге, сировина, нових тржишта, трговине, веће ефикасности производње, што све упућује на 
потенцијалну конкурентну способност простора.  
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Праћење овог индикатора има оправдање у једном од стратешких приоритета просторног 

развоја Републике Србије - изградњи модерне привредне инфраструктуре и стварање 
повољне инвестиционе климе за привлачење страних инвестиција. 

 
Ограничења мерења показатеља: 
За обухватније праћење спровођења циљева просторног развоја потребно је да подаци буду 
расположиви на више дезагрегираном просторном нивоу. 
 

Република Србија: Страна директна улагања у 2014. години, најзначајнија повећања 
нето финансијске активе (млн ЕУР) 

Назив земље 

2014. година 

Нето повећање 
финансијске активе 

Црна Гора 146,279 

Босна и Херцеговина 64,445 

Ирска 33,839 

Бугарска 23,203 

Швајцарска 12,917 

Украјина 10,559 

Хонг Конг 5,908 

Румунија 4,998 

Немачка 4,978 

Руска Федерација 3,718 

Аустрија 2,980 

Грчка 2,404 

Гана 1,411 

Ангола 0,997 

Уједињени Арапски Емирати 0,490 
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Назив земље 

2014. година 

Нето повећање 
финансијске активе 

Чешка Република 0,483 

Либан 0,468 

Нигерија 0,436 

Велика Британија 0,359 

Замбија 0,211 

*Извор: Народна банка Србије НБС, 2014 

 
Република Србија: Страна директна улагања у 2014, најзначајнија повећања нето 
финансијских обавеза (млн ЕУР) 

Назив земље 

2014. година 

Нето повећање 
финансијских обавеза 

Холандија 372,685 

Швајцарска 139,077 

Аустрија 119,231 

Италија 101,130 

Грчка 89,696 

Луксембург 85,460 

Кина 82,530 

Руска Федерација 73,548 

Велика Британија 57,619 

Мађарска 55,827 

Француска 51,509 

Данска 49,809 

Немачка 36,524 

Словенија 30,494 

Бугарска 22,480 

Црна Гора 19,389 

Шведска 16,223 

Индија 11,437 

Кипар 9,962 

Девичанска Острва (Британска) 9,347 
*Извор: Народна банка Србије НБС, 2014 

 

 
Стање показатеља за просторни развој: 
Методологија страних директних улагања је у сагласности са ММФ-овим Приручником за 
платни биланс и међународну инвестициону позицију, шесто издање. Позитиван предзнак 
нето финансијске активе представља повећање потраживања резидената по основу улагања у 
иностранство (односно одлив по основу улагања резидената у иностранство) и обрнуто, 

негативан предзнак представља смањење потраживања (тј. повлачење). 
 
Страна директна улагања обухватају улагања у новцу, роби, конверзију дуга у капитал, 
међукомпанијско задуживање и реинвестирану добит. 
 
Табела је израђена на основу података који су били доступни до 15. јуна 2015. године и 

подложна је изменама у складу са променама званичних извора података. 
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Показатељ 57: Стопа инвестиција 

 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Услови за глобалну конкурентност 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 57 

Показатељ Стопа инвестиција- 
приказ по општинама/градовима и 
областима 

 
Показатељ 57: Стопа инвестиција* 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 

територијалне јединице** 

Остварене инвестиције 

у нове основне 

фондове 
2013 у хиљ. РСД 

% 

RS121 Западнобачка област 4939624 4,08 

RS122 Јужнобанатска област 35150810 29,00 

RS123 Јужнобачка област 48283069 39,84 

RS124 Севернобанатска област 3204293 2,64 

RS125 Севернобачка област 7101849 5,86 

RS126 Средњебанатска област 4502804 3,72 

RS127 Сремска област 18007358 14,86 

*Подаци преузети из „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2014“, РЗС 2014 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
Опис показатеља: 
Показатељ пружа реалну слику о степену регионалне поларизације земље, показујући колико 

који регион генерише од укупних инвестиција земље, посебно колико пута је ниво 
инвестиција по становнику већи/мањи од националног просека. Ове анализе су упућене на 
усмерења из ПП РС-а, да је прилив капитала и његово ефикасно улагање основни предуслов 
привредног раста, те да је неопходно учинити регионе атрактивним за привлачење 
инвестиција. За то је, пре свега, неопходно улагање у савремену привредну инфраструктуру. 
 
Значај показатеља за просторни развој: 

Индикатор пружа реалну слику о степену регионалне поларизације земље, показујући колико 
који регион генерише од укупних инвестиција земље, посебно колико пута је ниво 
инвестиција по становнику већи или мањи од националног просека. Ове анализе су упућене 
на усмерења из ППРС-а, да је прилив капитала и његово ефикасно улагање основни 
предуслов привредног раста, те да је неопходно учинити регионе атрактивним за привлачење 

инвестиција. 

 
Ограничења мерења показатеља: 
Могуће су тешкоће са применом индикатора за међународна упоређења услед разлика у 
параметрима и приступу мерења. Потребно је нагластити да иако се територија београдске 
области поклапа са територијом београдског региона, као и број становника, остварене 
инвестиције се разликују па самим тим и ниво инвестиција по становнику. 
 

Стање показатеља за просторни развој: 
Највеће стопе инвестиција у нова основна средства, 2013. године, забележене су у 
Јужнобачкој области и то 39,84% укупних инвестиција Покрајине. У Јужнобанатској области 
инвестиције у нове основне фондове чине 29,0% укупних инвестиција, тако да ове две 
области генеришу 68,84% од укупних инвестиција Покрајине. Четири области: 
Севернобанатску, Средњебанатску, Западнобачку и Севернобачку неопходно је учинити 
атрактивнијим за привлачење инвестиција, јер су у тим областима остварене инвестиције у 

нова основна средства најмање у региону, мање су од 10.000.000.000 РСД и чине од 2,64% до 

5,86% укупних инвестиција Покрајине. Ни удео инвестиција у нова основна средства у 
Сремској области није завидан, свега 14,96% од укупних инвестиција Покрајине. Приказ по 
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општинама/градовима не пружа бољу слику. У 14 општина или у трећини укупног броја 

општина Покрајине остварене инвестиције у нова основна средства су мање од 300.000.000 
РСД. Прилив капитала, као основни предуслов привредног раста, највећи је у најразвијенијим 
локалним самоуправама АП Војводине, њих 16, а остварене инвестиције у нова основна 
средства су у распону 1.200.000.000-39.200.000.000 РСД. 
 

приказ по општинама/градовима 

 
Карта 41. Стопа инвестиција у хиљ. РСД по општинама 

 

 
приказ по областима 

 
Карта 42. Стопа инвестиција у хиљ. РСД по областима  
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Показатељ 64: Удео пољопривредних површина под  

 органском/контролисаном производњом 

 

 
Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 
НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Очување природних ресурса 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 64 

Показатељ Удео пољопривредних површина под 

органском/контролисаном 

производњом - приказ по областима 

 
 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Површина под 
органском/контролисаном 

пољопривредном 
производњом (ha), 2013 

Пољопривредна 

површина 
% 

RS121 Западнобачка област 88,02 206006,4 0,04 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

1493,63 343501,4 0,43 

RS123 Јужнобачка област 2144,71 323287,8 0,66 

RS124 
Севернобанатска 
област 

265,42 207657,6 0,13 

RS125 Севернобачка област 381,10 159489,6 0,24 

RS126 
Средњебанатска 
област 

56,99 284987,5 0,02 

RS127 Сремска област 45,63 254056,5 0,02 

RS12 АП Војводина 4475,50 1778986,8 0,25 

* Подаци преузети из Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;  
Дирекција за националне референтне лабораторије, 
Одсек за органску производњу, 
Општине и региони у Републици Србији 2014. године, РЗС 2014 

** НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 

Опис показатеља: 
Наспрам конвенционалне пољопривредне производње, овим индикатором се прати развој 
производње високе биолошке вредности и/или познатог географског порекла у системима 

органске, интегралне и традиционалне пољопривреде. Према ПП РС-у, просторно 
диференцирано усмеравање развоја и унапређивања пољопривредне производње (на 
конвенционалну и органску/контролисану), у зависности је од геофизичких и климатских 
одлика, демографских и природних потенцијала, постојећих организационих система, 

социоекономских услова и политичко-административних фактора развоја. Примена овог 
индикатора намењена је стога и за шири контекст, јер се органска пољопривреда може 
дефинисати као приступ у пољопривреди где је циљ да се створе интегрални, хумани, 
одрживи системи пољопривредне производње. Максимално се ослања на саморегулишуће 
агро-екосистеме, обновљиве ресурсе и узајамност еколошких и биолошких процеса. Зависност 
од спољних уноса, било хемијских или органских, је смањена колико је то могуће. Главне 

предности органске пољопривреде генерално се виде у следећем: више су тржишне цене ових 
производа; начин производње подразумева мање интензивно коришћење земљишта и боља је 
заштита животне средине. Предност може бити и у томе што је органска пољопривреда у већој 
мери радно интензивна од конвенционалне, што би требало да допринесе већој запослености 
сеоског становништва и да помогне да се мања газдинства и фарме задрже у пословању, 
пошто у супротном не би била способна да се изборе на тржишту са интезивирањем 

производње и глобалном конкуренцијом. 

 



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2015. годину 
 

104 
 

Значај показатеља за просторни развој: 

Пољопривредна производња дели се на конвенционалну и органску/контролисану. Органска 
производња је систем одрживе пољопривреде који се базира на високом поштовању 
еколошких принципа путем рационалног коришћења природних ресурса, употребе 
обновљивих извора енергије, очувања биодиверзитета и заштите животне средине. Методе 

органске производње подразумевају примену природних поступака и супстанци, а 
ограничавају или потпуно елиминишу употребу синтетизованих средстава као што су 
инсектициди, пестициди, фунгициди и вештачка ђубрива, регулатори раста, хормони, 
антибиотици и генетски модификовани организми. Као врста производње значајна за здравље 
становништва, органска производња поставља један од приоритета развоја пољопривреде и 
чини интегрални део стратегије за развој руралног простора Републике Србије. 
 

Ограничења мерења показатеља: 
Податке о сакупљању дивљих биљних врста из природних станишта је тешко обухватити у 
оквиру овог показатеља с обзиром да се ради о површинама које нису компактне и самим тим 
не утичу на податке о осталим пољопривредним површинама под органском производњом. 

 
Стање показатеља за просторни развој: 

Према подацима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде највећи удео 
површина под органском/контролисаном производњом у АП Војводини има Јужнобачка област 
(2144,71 ha), док је најмањи удео у Сремској области (45,63 ha). Житарице, воће, поврће, 
крмно, лековито и ароматично биље се узгајају на највећој површини у јужнобачкој области, 
док је индустријско биље најзаступљеније у јужнобанатској области.  
 
приказ по областима 

 
 

Карта 43. Удео пољопривредних површина под органском/контролисаном 

производњом по областима 
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ОРГАНСКА БИЉНА ПРОИЗВОДЊА ПО РЕГИОНИМА У 2013. ГОДИНИ* 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив 
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Жита 
рице 
(ha) 

Индустри 
јско биље 

(ha) 

Поврће 
(ha) 

Крмно 
биље 
(ha) 

Воће 
(ha) 

Лековито 
и 

аромати 
чно биље 

(ha) 

Остало 
(ha) 

Укупно 
обрадивa 
површина 

(ha) 
а 

Ливаде / 
пашњаци 

(ha) 
б 

Укупна 
површина под 

органском 
производњом 

(ha) 
(а+б) 

RS121 
Западнобачка 
област 

50,59 4,17 6,61 16,39 0,45 9,81 0,00 88,02 0,00 88,02 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

723,31 347,85 2,10 2,95 0,08 0,00 1,33 1077,63 416,01 1493,63 

RS123 
Јужнобачка 
област 

1038,46 254,10 25,75 424,29 301,63 2,05 3,43 2049,71 95,00 2144,71 

RS124 
Севернобанатска 
област 

43,15 5,47 16,41 1,27 4,78 0,03 0,23 71,33 194,09 265,42 

RS125 
Севернобачка 
област 

127,70 10,55 21,45 75,23 24,23 1,97 0,00 261,12 119,98 381,10 

RS126 
Средњебанатска 
област 

26,33 8,84 3,40 1,01 17,40 0,00 0,01 56,99 0,00 56,99 

RS127 Сремска област 14,04 13,04 6,54 0,66 10,95 0,07 0,33 45,63 0,00 45,63 

RS12 АП Војводина 2023,58 644,02 82,25 521,80 359,51 13,92 5,33 3650,42 825,08 4475,50 
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Показатељ 68: Губици воде у мрежи 

 
Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 

И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 
НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Очување природних ресурса 

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015.године 

Показатељ 68 

Показатељ Губици воде у мрежи (%) 
- приказ по општинама/градовима и 

областима 

 
 
Показатељ 68: Губици воде у мрежи (%)* 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 
територијалне јединице** 

губици воде 2013 
(хиљ. m³) 

% од укупно 
захваћених 

количина воде 

RS121 Западнобачка област 1050 9,17 

RS122 Јужнобанатска област 5211 22,60 

RS123 Јужнобачка област 11973 24,01 

RS124 Севернобанатска област 1430 15,18 

RS125 Севернобачка област 1919 18,10 

RS126 Средњебанатска област 2157 17,24 

RS127 Сремска област 7406 29,01 

RS12 АП Војводина 31146 21,86 

*Подаци преузети из „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2014“, РЗС 2014 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 

Опис показатеља: 
Губици на мрежи одражавају стање водоводне мреже, и један су од главних узрока 
нерационалног повећања специфичне потрошње воде у насељима. Овај индикатор је намењен 
за праћење реализације стратешког приоритета обнове мреже свих водовода, који је 
апострофиран у ПП РС-у (у првој фази, смањење губитака на мање од 20% на републичком 
нивоу). 

 
Значај показатеља за просторни развој: 
Губици воде у мрежи одражавају стање водоводне мреже и њен квалитет, и један су од 

главних узрока нерационалног повећања специфичне потрошње воде у насељима. 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Подаци о дистрибуцији воде се заснивају на евиденцији и документацији, а делом и на самој 

процени. Потребно је установити степен корелације са показатељима „покривености 
водоводном мрежом” и „специфична потрошња воде у насељима”, што подразумева 
усаглашености просторне и временске референце података. 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
- Општине које се снабдевају водом из водозахвата са друге општине, потпуно или 

делимично: Бела Црква и Рума. 

- ЈП „Водовод“ из Руме снабдева и потрошаче са територије Општине Ириг. 
- Општине које део захваћене воде уступају другим општинама: Вршац, Сремска Митровица 

и Стара Пазова. 
- ЈКП „Водовод и канализација“ из Новог Сада снабдева и потрошаче са територије oпштина 

Сремски Карловци и Петроварадин. 
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Из мерења овог показатеља уочава се да се у зони тзв. прихватљивих губитака (до 20%) 

налазе укупно 18 општине/града, 6 општина/градова је у зони (10-20%) а њих 21 имају 
губитке у мрежи до 10%. Општине Шид, Бечеј, Ковин Бачка Паланка и Чока имају губитке 
воде у мрежи преко 30%. Области у којима су забележени највећи губици су Севернобачка, 
Јужнобачка и Јужнобанатска област, а најмањи губици су у Западнобачкој области где не 

прелазе 10%. 
 
Данас се губици воде из водовода у Војводини процењују на вредности од 20% до 50% од 
воде унете у водоводни систем. Сигурно је да то не може бити и планска категорија. У 
принципу, не треба планирати губитке веће од 10%, али због објективног стања и 
немогућности да се у кратком периоду обаве потребне реконструкције, још се 48 може 
планирати са губицима до 20%. Преко те величине планирање би било врло нерационално. 
 

приказ по општинама/градовима  

 
Карта 44. Губици воде у мрежи по општинама 

 

приказ по областима 

 
Карта 45. Губици воде у мрежи по областима  
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Показатељ 72: Урбани раст - ширење урбаног подручја 

 
Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 
НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Рационално заузимање земљишта 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 72 

Показатељ Урбани раст - ширење урбаног 
подручја-приказ по 
општинама/градовима и областима 

 

Показатељ 72: Урбани раст - ширење урбаног подручја * 

Aлфа-
нумерички 

код** 

Назив 

статистичке 
територијалне 

јединице** 

Планирана 
површина грађ. 

реона стање 
2014 – ППО 

(hа) 

Планирана 
површина грађ. 

реона стање 2010 
– ППО 

(hа) 

Индекс раста 

пада 
(стање 2010 

је 100 %) 

RS121 
Западнобачка 
област 

17892,73 17046,52 104,96 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

33240,69 29871,02 111,28 

RS123 
Јужнобачка 
област 

40999,499 39733,02 103,19 

RS124 
Севернобанатска 
област 

18794,51 15552,8 120,84 

RS125 
Севернобачка 
област 

19367,04 14329,63 135,15 

RS126 
Средњебанатска 
област 

20394,94 18257,88 111,70 

RS127 Сремска област 27619,24 26407,36 104,59 

RS12 АП Војводина 178308,649 161198,23 110,61 
*Подаци преузети из Регистра донетих просторних и урбанистичких планова у АП Војводини, 2010, 2014 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
Опис показатеља: 

Овај показатељ би требао да омогући анализе о типовима и карактеру урбанизације. Удео 
урбаног ткива је уобичајено висок за главни град, и центре функционалних подручја, док се и 
код мањих градова може пратити промена образаца коришћења простора (на пример, 
распршена и често стихијска градња у насељима и изван грађевинских подручја, као 
последица непоштовања заједничких и дугорочних потреба очувања простора, или недовољно 

коришћење постојећих потенцијала у изграђеним зонама (урбана обнова, трансформација, 
модернизација). 

 
Значај показатеља за просторни развој: 
Показатељ треба да омогући анализе о типовима и карактеру урбанизације. Удео урбаног 
ткива је уобичајено висок за главни град као и центре функционалних подручја, док се код 
мањих градова може пратити промена образаца коришћења простора. Праћењем кроз више 
временских серија, овај индикатор би требао да буде од помоћи у оценама урбаног ширења и 

истраживањима урбаних типологија. 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Извор података за овај показатељ су просторни планови јединица локалних самоуправа, што  
повлачи извесне недостатке у смислу прецизности појединих намена у графичким приказима 
и табеларним подацима (није исти ниво ажурности подлога, проблем прибављање ажурних 
података о изграђености простора и сл.) што може утицати на интерпретацију овог 

показатеља.  
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Стање показатеља за просторни развој: 

Праћење стања намене површина се статистички не спроводи, па је структура коришћења 
земљишта анализирана преко података из просторних планова јединица локалних 
самоуправа. Највећи удео урбаног ткива се налази у Суботици док у 18 општина нема 
промена.  

Сомбор-град и Сремски Карловци су променили интервал пошто се десила промена у 
планираним површинама грађевинског подручја насеља, док Ириг остаје у свом интервалу 
пошто је претходни важећи ППО из 2011. године. 
 
 

приказ по општинама/градовима  

 
Карта 46. Однос планираних површина грађевинских реона према ППО  

по општинама 
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приказ по општинама/градовима 

 
Карта 47. Однос планираних површина грађевинских реона према ППО  

по општинама  



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2015. годину 
 

111 
 

Показатељ 77: Интензитет саобраћаја према деоницама  

саобраћајне мреже 

 

 
Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 
НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Смањење утицаја саобраћаја на животну 

средину и одрживо коришћење енергије 
 

Редни број из Програма имплементације 
ППРС 2011-2015. године 

Показатељ 77 

Показатељ Интензитет саобраћаја према 

деоницама саобраћајне мреже - За 
друмски саобраћај показатељ се исказује у 
просечном годишњем обиму дневног 
саобраћаја - ПГДС 

 

 
Опис показатеља: 
Анализом саобраћаја на сваком од сегмената главне мреже или коридора, долази се до 
потпунијег сагледавања проблема саобраћајних токова за регионални развој. Поједини 
сегменти могу бити преоптерећени (и тако подстицати даље инвестирање у инфраструктуру у 
одређеном региону), док други могу имати расположиве капацитете које треба промовисати 

(као што је случај са унутрашњим пловним путевима). Поређење стварног оптерећења 
сегмента различитих видова (друмски у поређењу са паралелним железничким или 
унутрашњим пловним путевима) може пружити значајне информације о капацитетима, 
ограничењима капацитета и актуелној модалној подели унутар датог коридора. Сличне 

унакрсне анализе могу бити важне код тражења најпогоднијих саобраћајних решења за 
поједина „осетљива подручја” где се постављају строжији услови заштите животне средине, 
као и о потенцијалним утицајима на заштићена подручја. 

Подаци преузети из „ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ – Билтен: Бројање саобраћаја на државним путевима 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Анализом саобраћаја на сваком од сегмената главне мреже или коридора, долази се до 
потпунијег сагледавања проблема саобраћајних токова за регионални развој.  
Показатељ је важан не само из разлога добијања информација о оптерећењу појединих 

сегмената мреже, или о уским грлима, већ и да се даље изведу показатељи животне средине 
као што су показатељи емисија, саобраћајне буке и полутаната или показатељи 
фрагментираности.  
 
Ограничења мерења показатеља: 

Моделовање недостајућих података, поред података добијених на основу статистичких 

података, (аутоматског) бројања саобраћаја, на основу редова вожње или регистара 
испоруке. 
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Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iа реда бр. А3 / М-12 (Е-70) по 
годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2010 2011 2012 2013 2014 

Липовац – Рума 9602 7150 8186 7694 8753 

Рума – Шимановци 14040 13443 14639 13388 14789 

 

 
 
 

Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.10 /М-1.93 по 
годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2010 2011 2012 2013 2014 

Граница АПВ – Панчево 1 (Ковин) 16118 11418 8491 9930 14354 

Панчево 1 (Ковин) – Ватин 4985 3224 3104 3165 3154 

  

 
 

  

                                                   
2  Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је 

направљена паралела са постојећим ДП:  

ДП Iа реда бр.А3 (Е-70) чине  деонице некадашњег М-1 
3  Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је 

направљена паралела са постојећим ДП: 

ДП Iб реда бр. 10 чине деонице некадашњег  М-1.9;  

ДП Iб реда бр. 11 чине деонице некадашњег М-17.1 
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Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.11 / М-17.14 по 

годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2013 2014 

Гр.Мађарске (Келебија) – Суботица (М-17.1) 3784 3779 

 

 
 

 
Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.15 / ДП М-17.1, Р-101, 

М-35 по годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута  2011 2012 2013 2014 

Гр.Мађарске (Бездан) – Сомбор 1  (обилазница)  (М-18) 1539 1480 1499 1894 

Сомбор (Кљајићево) –Кула 2 (Црвенка) (Р-101) 3780 3650 3341 3523 

Кула 2 (Црвенка) - Н.Бечеј 2 (Башаид) (М-3) 3872 3546 3557 3549 

Н.Бечеј 2 (Башаид) – гр.Румуније (Наково) (М-3) 1795 1728 1805 1804 

 
 

 

                                                   
4 Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је 

направљена паралела са постојећим ДП: 

ДП Iб реда бр. 10 чине деонице некадашњег  М-1.9;  

ДП Iб реда бр. 11 чине деонице некадашњег М-17.1 
5 Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је 

направљена паралела са постојећим ДП: 

ДП Iб реда бр. 12 чине деонице некадашњих  М-7, М-17.1 и  М-18.  

ДП Iб реда бр.15  чине деонице некадашњих  М-17.1, Р-101, М-3 
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Стање саобраћајног оптерећења на државном путу I реда бр.12 / М-17.1, М-18, М-76,  
по годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2011 2012 2013 2014 

гр.Мађарске (Келебија) – Сомбор 2 (Оџаци) (М-17.1) 2751 2282 2573 2568 

Сомбор 2 (Оџаци) – Српски Милетић (М-18) 2438 2330 2353 2390 

Српски Милетић – Оџаци (Бач) (М-18) 3145 2997 3061 3142 

Оџаци 1 (Бач) – Бачка Паланка 1 (Бач) (М-18) 1690 1591 1600 1641 

Бачка Паланка 1 (Бач) – Нови Сад 1 (Б.Петровац ) (М-7) 5506 3493 3525 3591 

Нови Сад 3 (С.Карловци) – Зрењанин 3 Вршац) (М-7) 9031 9122 7988 9848 

Зрењанин 3 Вршац) (М-7) - Банатско Карађорђево (М-7) 3498 3462 3443 3831 

Банатско Карађорђево – гр.Румуније (Ср.Црња) (М-7)  1770 1149 1794 1823 

 

 

 
 
 

Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.17 / М-37 по годинама 
(ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута  2013 2014 

Гр.Хрватске (Богојево) – Српски Милетић (М-3) 1062 1220 

 

                                                   
6  Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је 

направљена паралела са постојећим ДП: 

ДП Iб реда бр. 12 чине деонице некадашњих  М-7, М-17.1 и  М-18.  
ДП Iб реда бр.15  чине деонице некадашњих  М-17.1, Р-101, М-3 

7  Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је 

направљена паралела са постојећим ДП:  

ДП Iб реда бр. 17 чине деонице некадашњег М-3. 
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Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.18 / М-7.18,  по 
годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2011 2012 2013 2014 

Зрењанин 3 (Вршац) – Вршац 1 (Зрењанин)  (М-7.1) 2471 2504 2569 2618 

Вршац 1 (Зрењанин) – гр.Румуније (Калуђерово) (М-7.1) 1488 1335 1393 1486 

 
 

 
 

 
Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.14 / М-248,  по 

годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2012 2013 2014 

Панчево 1 (Ковин) - Ковин 1 4792 5757 4606 

 

                                                   
8 Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је 

направљена паралела са постојећим ДП:   

   ДП Iб реда бр. 14 чине деонице некадашњег  М-24  

   ДП Iб реда бр. 18 чине деонице некадашњег  М-7.1, 
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Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр. 19 / М-189 по 
годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2011 2012 2013 2014 

Ердевик  - Кузмин 3 (С.Митровица) (М-18) 324 380 453 403 

Кузмин 3 (С.Митровица) – С. Рача (М-18) 2797 2728 2923 2972 

 
 

 

 

 
Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.21 /М-219 по годинама 

(ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2010 2011 2012 2013 2014 

Нови Сад 3 (С.Карловци) – Нови Сад 
(Петроварадин)-градска деоница 

     

Нови Сад – Рума 3 (Пећинци) 9792 9270 7963 8424 8465 

Рума 3 (Пећинци) – граница АПВ 
(Шабац) 

9848 8318 7805 7501 7414 

 

                                                   
9 Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је 

направљена паралела са постојећим ДП:  ДП Iб реда бр.18  чине деонице некадашњег  М-7.1, 

   ДП Iб реда бр.19 чине деонице некадашњег  М-18, 

   ДП Iб реда бр.21 чине деонице некадашњег  М-21. 
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Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iа реда бр.А1 / М-2210 (Е-75) по 

годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2010 2011 2012 2013 2014 

Граница РС (Хоргош)– Нови Сад 6 (Темерин) 6385 6401 6555 7441 7784 

Нови Сад 6 (Темерин)–граница АПВ Н. Бановци 12784 12876 13317 13945 14125 

 

 

 
 
 

Стање саобраћајног оптерећења на државном путу IIа реда бр.100 / М-22.110 по 
годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2010 2011 2012 2013 2014 

Граница Мађарске – Бачка Топола 4 
(Бајмок) 

2399 3177 3582 3665 3883 

Бачка Топола 4 (Бајмок) – Нови Сад 2 
(Србобран) 

4016 4096 3566 2769 3600 

Нови Сад 2 (Србоборан) – граница АПВ 

(Нова Пазова) 
6449 6613 6778 6308 7645 

 

                                                   
10 Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је 

направљена паралела са постојећим ДП:  

   ДП Iа реда бр.А1 (Е-75) чине деонице некадашњег  М-22, 

   ДП IIа реда бр.100 чине деонице некадашњег  М-22.1 
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Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.13/ Р-119, Р-112,  
Р-111, М-24, М-24.111 по годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2011 2012 2013 2014 

Хоргош – Кањижа  (Р-119) 3636 3862 3664 3849 

Кањижа – Нови Кнежевац  (Р- 111) 3404 3392 3433 3507 

Нови Кнежевац  - Чока 1 (Р- 112) 2194 1584 1438 1670 

Чока 1 -  Зрењанин 1 (Кикинда)(М-24) 2637 5436 2675 2771 

Зрењанин 1 (Кикинда) - Ечка (М-24) 4345 4046 8687 8160 

Ечка – граница АПВ Чента (М-24.1) 4423 4156 4517 4361 

 
 

 
 

 

 

 

 
                                                   
11 Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је 

направљена паралела са постојећим  

   ДП Iб реда бр.13 чине деонице некадашњег  Р-119, Р-112, Р-111, М-24, М-24.1  
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Карта 48. Интензитет саобраћаја према деоницама 

 

 
Стање показатеља за просторни развој: 
Трендови који су дијагностиковани претходних година су настављени и у току 2015 године, уз 

одређене минималне варијације, са општом стопом стагнације саобраћајног оптерећења 
(деонице путне мреже са бројањем саобраћаја). Највећи обим саобраћаја је и даље на 
деоницама путне мреже међународног нивоа (правци Е-75 и Е-70), као и на правцима 
паралелним или везним између ових путних коридора (НС-РУ-ША; СУ-НС-БГ). Доношењем 
Уредбе о категоризацији државне путне мреже, није се значајно побољшао квалитет и 
повезаност генератора саобраћаја, као и евентуална померања тежишта ка мањим 
регионалним центрима. Утицај загађења животне средине је и даље евидентан, посебно на 

путним деоницама које немају обилазне саобраћајне капацитете, са даљим негативним 
предикцијама, уз додатно погоршање безбедности одвијања саобраћаја. 
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Показатељ 83: Насеља и култивисана подручја потенцијално 

угрожена од елементарних непогода (CORINE) 
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ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 
НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Заштита од природних непогода 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 83 

Показатељ Насеља и култивисана подручја 
потенцијално угрожена од 

елементарних непогода (CORINE)* 

 
*Извор података: 
- CORINE LAND COVER 2006, верзија 16, 2012 
(Урбани оквир обухвата континуални урбани оквир (1.1.1) и дисконтинуални урбани оквир (1.1.2)) 
- РПП АП Војводине, 2011 

 
Опис показатеља: 

Просторно-временска анализа угрожености од елементарних непогода је неизоставан елемент у 
планирању физичког, социјалног и економског аспекта простора, у контексту смањења ризика од 
ових појава и спровођења превентивних или санационих мера. Овај показатељ указује на 
угроженост насеља и култивисана подручја за које је, на основу доступних података, утврђен 
ризик од потенцијалних елементарних непогода, односно: олујних ветрова, суше, поплава и 
ерозије земљишта. 
 

Развој: 

Значај показатеља огледа се у чињеници да је питање заштите живота и здравља 
становништва које може бити погођено елеметарним непогодама, односно дислокације дела 
насеља, целог насеља или виталних објеката инфраструктуре у случају утврђене 
повредивости простора елементарним непогодама веома комплексно. Ово питање је 
неопходно третирати у оквиру просторно планске и урбанистичке документације, на основу 
претходно утврђене повредивости простора. 
 

Ограничења мерења показатеља: Ограничење представља неорганизованост јединственог 
информационог система потенцијалних ризика и недостатак просторно-временске анализе на 
основу ажурних података. Овим се потврђује досадашња недовољна интеракција између 
планирања простора и превенције ризика од елементарних непогода. У праћењу области 
елементарних непогода за потребе израде Регионалног просторног плана АП Војводине, преко 
израде Програма имплементације РПП АПВ и Годишњих извештаја о остваривању РПП АПВ, 
уочене су измене надлежности на институционалном нивоу. 
 

Стање показатеља за просторни развој: 
Није развијено стратешко интегрално управљање елементарним непогодама као основа за 
обезбеђење услова за ефикасан просторни развој, очување људских живота и материјалних 
добара. На климатске аспекте, који су у одређеној корелацији са природним непогодама, није 
могуће утицати у довољној мери тако да се обими ових појава контролишу и сведу на минимум. 
Отежавајући фактор у планирању простора је неразвијена методологија моделовања могућих 
сценарија. 

 
Севернобачка и Севернобанатска област су најугроженије сушом, док се већи део АП Војводине 
налази у умерено сушној области. Доминантан ветар на простору је југоисточни (кошава) који је 
најинтензивнији у Јужнобанатској области (6 m/s). Јужнобачка област најмање је изложена 
утицају ветра, а ¾ војвођанских насеља налази се у зони са брзином ветра мањом од 4,5 m/s. 
 

У циљу што бољег сагледавања инжењерскогеолошких својстава поједених локалитета угрожених 
клизиштима, потребно је извршити њихову детаљну анализу кроз израду геолошко-геотехничке 

документације. На територији АП Војводине северни делови Сремске области потенцијално су 
најугроженији од клизишта. 
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Средња годишња брзина ветрова 

у АП Војводини 
Број насеља 

6 m/s на 100 m 67 

5 m/s на 100 m 61 

4,5 m/s на 100 m 273 

3,5 m/s на 100 m 66 

 

Распоред суше у АП Војводини Број насеља 

Области најугроженије сушом 129 

Умерено сушне области 338 

 

 Број насеља 

Плавна подручја 206 

Ерозија земљишта 132 

 
 

 

 
Карта 49. Средња годишња брзина ветрова у АП Војводини 
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Карта 50. Распоред суше и клизишта у АП Војводини 
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Показатељ 84: Насеља у просторима угрожености сеизмичком 

активношћу 

 
 

Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ 
НАСЛЕЂА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ 
ЗАШТИТУ ОД НЕПОГОДА И 
ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Заштита од природних непогода 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 84 

Показатељ Насеља у просторима угрожености 

сеизмичком активношћу - приказ по 
областима 

 
 
Показатељ 84: Насеља у просторима угрожености сеизмичком активношћу* 

Интензитет 

Број 

становника 
2011 

Број 
насеља 

Подручје максималног опаженог интензитета V степени 1125655 250 

Подручје максималног опаженог интензитета VI степени 758407 179 

Подручје максималног опаженог интензитета VII степени 42690 33 

Подручје максималног опаженог интензитета VII- VIII степени 5057  5 

*Извор података: Републички сеизмолошки завод 2015. год., КАРТА СЕИЗМИЧКОГ ХАЗАРДА 
Макросеизмички интензитет на површини локалног тла вероватноћа превазилажења 0% у 10 година 
(повратни период 95 година) изражен у степенима по скали EMS-98, „ПОПИС СТАНОВНИШТВА, 
ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2011“, РЗС, 2012 

**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
Опис показатеља: 
Угроженост простора сеизмичком активношћу, представља битан чинилац при планирању 

простора и намене коришћења земљишта, као и при одређивању степена концентрације 
физичких структура и инфраструктурних објеката. 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Поред насеља (број становника), показатељ би обухватио и степен концентрације физичких 
структура и инфраструктурних објеката који се налазе у зонама потенцијалне угрожености од 
земљотреса, према сеизмичком зонирању територије. 

 
Ограничења мерења показатеља:  

У извештају за 2014. годину су представљени подаци само за повратни период од 95 година и 
то за површину локалног тла. Републички сеизмолошки завод располаже и подацима за 
повратне периоде од 475 и 975 година, као и за основну стену који нису приказани у 
овогодишњем извештају. Број становника по насељима је приказан према подацима пописа из 
2011. године по атарима чији се већински део налази у подручју одређеног сеизмичког 

хазарда. Поред насеља (број становника), показатељ би обухватио и степен концентрације 
физичких структура и инфраструктурних објеката који се налазе у зонама потенцијалне 
угрожености од земљотреса, према сеизмичком зонирању територије.  
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Карта 51. Карта сеизмичког хазарда у АП Војводини – Макросеизмички интензитет на 

површини локалног тла 

 

 
Карта 52. Карта сеизмичког хазарда у АП Војводини – Максимално хоризонтално 

убрзање на тлу типа А 

 
*Извор података: Републички сеизмолошки завод 2015. год., КАРТА СЕИЗМИЧКОГ ХАЗАРДА 
Максимално хоризонтално убрзање на тлу типа А (Vs30=800m/s) вероватноћa превазилажења 10% у 10 
година (повратни период 95 година) изражено у јединицама гравитационог убрзања g. 
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Aлфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 

територијалне јединице** 

Интензитет 
земљотреса 

по скали 
EMS-98 

Број 
становника 

(2011) 
угрожених 

земљотресом  

Број 

насеља 

RS121 Западнобачка област V 104621 28 

RS121 Западнобачка област VI 83466 9 

Укупно 188087 37 

Проценат становништва у зони угрожености 9,74   

RS122 Јужнобанатска област VI 282263 81 

RS122 Јужнобанатска област VII 11467 13 

Укупно 293730 94 

Проценат становништва у зони угрожености 15,20   

RS123 Јужнобачка област V 529074 62 

RS123 Јужнобачка област VI 86297 15 

    Укупно 615371 77 

Проценат становништва у зони угрожености 31,85   

RS124 Севернобанатска област V 40264 22 

RS124 Севернобанатска област VI 100287 25 

RS124 Севернобанатска област VII 7219 3 

Укупно 147770 50 

Проценат становништва у зони угрожености 7,65   

RS125 Севернобачка област V 186906 45 

    Укупно 186906 45 

Проценат становништва у зони угрожености 9,68   

RS126 Средњобанатска област VI 158606 33 

RS126 Средњобанатска област VII 24004 17 

RS126 Средњобанатска област VII-VIII 5057 5 

Укупно 187667 55 

Проценат становништва у зони угрожености 9,71   

RS127 Сремска област V 264790 93 

RS127 Сремска област VI 47488 16 

Укупно 312278 109 

Проценат становништва у зони угрожености 16,17   

*Извор података: Републички сеизмолошки завод 2015. год., КАРТА СЕИЗМИЧКОГ ХАЗАРДА 
Макросеизмички интензитет на површини локалног тла вероватноћа превазилажења 0% у 10 година 
(повратни период 95 година) изражен у степенима по скали EMS-98, „ПОПИС СТАНОВНИШТВА, 
ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2011“, РЗС, 2012 

**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
 
Стање показатеља: 
Највећи део становништва АП Војводине (око 97,5%) се налази у V и VI зони сеизмичког 
хазарда према ЕМС-98 скали на површини локалног тла за повратни период од 95 година, што 
значи да постоји ризик да се једном у том периоду деси јак односно врло јак земљотрес. 
Крајњи источни делови Баната налазе се у зонама VII и VII-VIII степена са ризиком од још 
штетнијих земљотереса. 
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Показатељ 91: Заштићена природна подручја 

 

 
Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 

И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 
НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Лимитирано смањивање природних 
подручја - заштита природних станишта и 
очување биодиверзитета 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 91 

Показатељ Заштићена природна подручја  
- приказ за АПВ 

 

 
Показатељ 91: Заштићена природна подручја (површина природног подручја на 

основу Акта о проглашењу заштићеног подручја) 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 
територијалне јединице** 

Површина територије 
области под природним 

добром (%) 

RS121 Западнобачка област 9,18 

RS122 Јужнобанатска област 9,58 

RS123 Јужнобачка област 5,44 

RS124 Севернобанатска област 0,75 

RS125 Севернобачка област 4,55 

RS126 Средњебанатска област 3,50 

RS127 Сремска област 7,66 

RS12 АП Војводина 6,17 

*Извор података: ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ, 16.07.2015, „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У 
СРБИЈИ 2014“, РЗС, 2014, 

**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
Опис показатеља: 
Најзначајније еколошке мреже на подручју Европе су Пан-европска еколошка мрежа, Natura 

2000 и Emerald мрежа. За Републику Србију Емералд мрежа има посебан значај, јер она 
представља проширење концепта Natura 2000 на европске земље ван ЕУ. Иначе еколошку 
мрежу Natura 2000 чине „подручја под посебном заштитом” (SPA – Special Protection Areas) 
дефинисана директивом о птицама (Birds Directive) и „посебна подручја очувања” (SAC – 

Special Areas of Conservation). Главни циљ мреже је одговарајућа заштита и очување 
најважнијих европских станишта и врста. Emerald мрежа је еколошка мрежа Подручја од 
посебне важности за заштиту природе (Areas of Special Conservation Interest – ASCI). Мрежа 

укључује подручја од посебног еколошког значаја за угрожене врсте и типове станишта 
заштићених по основу Бернске Конвенције. У оквиру међународног пројекта „Развој Emerald 
мреже у Републици Србији”, идентификовано је 17 подручјa Emerald мреже на територији АП 
Војводине. 
 
Значај показатеља за просторни развој: 

На заштићеним подручјима успостављају се режими заштите првог, другог и трећег степена у 
складу са којима се забрањују или ограничавају радови и активности за које се утврди да 
могу имати значајан неповољан утицај на биолошку разноврсност (биодиверзитет), вредности 
геонаслеђа и предела тог заштићеног подручја. 
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Заштићена подручја  АП Војводине 2014. године * 

ВРСТА БРОЈ 

Национални парк 1 

Парк природе 9 

Предео изузетних одлика 2 

Специјални резерват природе 16 

Споменик природе 50 

Строги резерват природе 8 

Заштићено станиште 2 

Регионални паркови 2 

Меморијални споменик 3 

Споменик вртне архитектуре 6 

Парк шума 1 

Научно истраживачки резерват 1 

Природни споменик 31 

УКУПНО  132 
*Извор података: Покрајински завод за заштиту природе, добијени 2015. година 

 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Овај показатељ у перспективи треба да се односи на мрежу Natura 2000 која је дефинисана за 

државе чланице Европске уније. Дефинисање подручја за мрежу Natura 2000 у Србији је у 
току и преставља приоритетни стратешки пројекат ППРС-а за који је предвиђено да буде 
реализован до 2015. године. У годишњем извештају о просторном развоју за 2011. годину, 
била је приказана заштита у оквиру EMERALD мреже, док је у 2012. и 2013. години приказана 
мрежа заштићених подручја у складу са државном регулативом.  

 
 

Стање показатеља за просторни развој: 
Према РПП АПВ, на територији АП Војводине 2011. године, утврђено је 20 еколошки значајних 
подручја и 12 еколошких коридора од међународног значаја, утврђених Уредбом о еколошкој 
мрежи. У складу са националним законодавством проглашено је 120 заштићених природних 
добара, 1 национални парк, 13 специјалних резервата природе, 6 строгих резервата природе, 
7 паркова природе, два предела изузетних одлика, два регионална парка, 89 споменика 
природе (од којих је 18 у поступку скидања заштите), 5 меморијалних комплекса (сви су у 

поступку скидања заштите) и заштићена околина Манастира Ковиљ са основним циљем да се 
очувају, унапреде и одрживо користе обележја и вредности биљног и животињског света, 
геонаслеђа и пејсажа тих простора. Укупна површина заштићених подручја износи 134 017 
ha, што чини 6,2 % територије АП Војводине. 
 
Основна концепција заштите природних добара и биодиверзитета заснива се на повећању 

укупне површине под заштитом, њиховом сагледавању у оквиру еколошке мреже Републике 
Србије, односно еколошке мреже на територији АП Војводине, идентификацији подручја за 
европску еколошку мрежу NATURA 2000 и изградњи ефикасног система управљања 
подручјима која су обухваћена наведеним мрежама. Према смерницама ППРС, тежиће се 
повећању површина под заштитом до 10 % површине територије Републике Србије, односно 
АП Војводина кроз проглашење нових заштићених подручја. 
 

Током 2014. године на територији АП Војводине проглашен је један Специјални резерват 
природе (СРП „Ритови доњег Потисја“) и један Парк природе (ПП „Русанда“). Површина под 
заштитом се повећала за 4170,63ha. Такође је извршена ревизија ПП „Поњавица“. Површина 
под заштитом се повећала за 169,32ha. 
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Карта 53. Заштићена природна подручја у АП Војводини 
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Показатељ 92: Број заштићених културних добара у региону 

 
 

Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 
ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 
НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Очување културних маркера и очување 
специфичног карактера предела 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015.године 

Показатељ 92 

Показатељ Број заштићених културних добара 

(споменици културе (СК), просторно-

културно историјске целине (ПКИЦ), 
археолошка налазишта (АН), знаменита 
места (ЗМ)) у региону - приказ по 
општинама/градовима и областима 

 
Показатељ 92: Број заштићених непокретних културних добара у региону* 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив 
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Врста културног 
добра 

Степен заштите 

Укупно 

СК ПКИЦ АН ЗМ 
Изузетни 

значај 
Велики 
значај 

RS121 
Западнобачка 
област 

58 3 1 1 1 35 63 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

116 2 5 1 11 48 124 

RS123 
Јужнобачка 
област 

274 11 13 8 20 69 306 

RS124 
Севернобанатска 
област 

52 1 4 2 5 25 59 

RS125 
Севернобачка 
област 

86 2 1 5 2 21 94 

RS126 
Средњебанатска 
област 

64 1 1 0 1 38 66 

RS127 Сремска област 173 5 16 19 29 125 213 

RS12 АП Војводина 823 25 41 36 69 361 925 

*Извор података: Покрајински завод за заштиту споменика културе, 2014 , Завод за заштиту споменика 
културе Панчево, 2014, Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, 2014, Завод за заштиту 
споменика културе Града Новог Сада, 2014, Завод за заштиту споменика културе Сремске Митровице, 
2014, Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица, 2014. 

**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
 
Опис показатеља: 
Регионалним просторним планом АПВ заштита, уређење и коришћење културног наслеђа се 
артикулише као један од кључних ресурса развоја, а његово коришћење треба да се одвија на 

начин који ће допринети успостављању регионалног и локалног идентитета у складу са 
европским стандардима заштите. Овим показатељем прати се број и статус заштите 
непокретних културних добара, као подршка основном концепту у области културног наслеђа 
који истиче различит приступ заштити, очувању и коришћењу културног наслеђа према 
циљевима просторног развоја. У односу на претходни извештај (подаци за 2013. годину), 
дошло је до измене у броју и врсти заштите непокретних културних добара (НКД). Повећан је 
укупан број НКД за 130 (шеснаест). Стављена је заштита на 129 (сто двадесет и девет) 

споменика културе (СК) и 1 (једно) археолошка налазишта (АН). Такође, на 3 (три) НКД је 
повећан степен заштите, тако да је 1 (једно) ново НКД од изузетног значаја и 2 (два) нова 

НКД од великог значаја.  
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Значај показатеља за просторни развој: 

Према РПП АПВ, основни циљ је да се културно наслеђе артикулише као развојни ресурс, 
заштити, уреди и користи на начин који ће допринети очувању територијалног (локалног, 
регионалног, националног) идентитета. Овим показатељем прати се број и статус заштите 
непокретних културних добара, као подршка основном концепту у области културног наслеђа 

који истиче различит приступ заштити, очувању и коришћењу културног наслеђа према 
циљевима просторног развоја Аутономне покрајине Војводине. Број непокретних културних 
добара и виши степен заштите повећавају развојне потенцијале територије на којој се налазе. 
 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Програм имплементације предвиђа да се рачуна површина територије под заштитом. 

Правилником о подацима који се уписују у регистар, начин вођења регистра и централног 
регистра непокретних културних добара и о документацији о овим културним добрима 
(„Службени гласник РС“, бр. 30/95 и 37/95) регулисано је да при упису НКД неопходно 
уписати и податке о катастарској парцели/парцелама културног добра и његове заштићене 

околине, са укупним површинама под заштитом. 
 

Узимајући у обзир да је за послове заштите споменика културе на територије АПВ Војводине 
утврђено 6 (шест) завода (Одлука о утврђивању мреже Завода за заштиту споменика културе 
на територији Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 14/03), и да 
наведени заводи нису уједначили начин достављања показатеља, овај податак није могуће 
приказати. Централни регистар непокретних културних добара по врстама води Републички 
завод за заштиту споменика културе у Београду и то за целу територију Републике Србије. 
Законом о културним добрима није регулисано да неки од Завода за заштиту споменика 

културе води централни регистар непокретних културних добара за територију Аутономне 
Покрајине Војводине, што представља ограничење за систематично и квалитетно праћење 
промена у простору у овој области. 
 
 
Стање показатеља за просторни развој: 

У току 2015. године, заводи за заштиту споменика културе су на територији АПВ утврђивали 

нову, односно укидали постојећу заштиту са НКД. Преглед ових активности је следећи: 
- Западнобачка област: задржан је постојећи број и степен заштите непокретних културних 

добара; 
- Јужнобанатска област: утврђена је заштита на 6 (шест) СК, утврђен је велики значај за  

1 (једно) НКД; 
- Јужнобачка област: утврђена је заштита на 123 (сто двадесет и три) СК, утврђена је 

заштита на 1 (једном) АН, утврђена је заштита од изузетног значаја за 1 (једно) НКД и 
утврђена је заштита од великог значаја за 1 (једно) НКД; 

- Севернобанатска област: задржан је постојећи број и степен заштите непокретних 
културних добара; 

- Севернобачка област: задржан је постојећи број и степен заштите непокретних културних 
добара; 

- Средњебанатска област: задржан је постојећи број и степен заштите непокретних 

културних добара и 

- Сремска област: задржан је постојећи број и степен заштите непокретних културних 
добара. 
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приказ по општинама/градовима 

 
Карта 54. Број заштићених културних добара по општинама 

 

 
Карта 55. Број заштићених културних добара од изузетног значаја 
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Показатељ 93: Број локалитета културног наслеђа и интегралних 

целина предложених за заштиту 

 
 

Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 
ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 

НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Очување културних маркера и очување 
специфичног карактера предела 

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015. године 

Показатељ 93 

Показатељ Број локалитета културног наслеђа и 

интегралних целина предложених за 
заштиту - приказ по 
општинама/градовима и областима 

 
 

Показатељ 93:  Број локалитета културног наслеђа и интегралних целина 
предложених за заштиту* 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Број локалитета 
културног наслеђа и 
интегралних целина 

предложених за 
заштиту 2013 

Број локалитета 
културног наслеђа и 
интегралних целина 

предложених за 
заштиту 2014 

RS121 Западнобачка област 631 631 

RS122 Јужнобанатска област 5 374 

RS123 Јужнобачка област 951 986 

RS124 Севернобанатска област 98 268 

RS125 Севернобачка област 94 259 

RS126 Средњебанатска област 564 557 

RS127 Сремска област 1362 1339 

RS12 АП Војводина 3705 4414 

*Извор података: Покрајински завод за заштиту споменика културе, 2014, Завод за заштиту споменика 
културе Панчево, 2014, Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, 2014, Завод за заштиту 
споменика културе Града Новог Сада, 2014, Завод за заштиту споменика културе Сремске Митровице, 
2014, Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица, 2014. 

**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
 

 

Опис показатеља: 
Овим показатељом обухваћена су добра која, у складу са чланом 27. став 1. тачка 1. Закона о 

културним добрима („Службени гласник РС“, 71/94, 52/11, 99/11) уживају претходну заштиту, и 
према којима се у просторном развоју мора односити као и према заштићеним културним добрима. 
Чланом 29. Закона о културним добрима регулисано је да установа заштите евидентира добра 

која уживају претходну заштиту. Установа заштите дужна је да у року од две године утврди да ли 
евидентирана непокретност има споменичка својства и да у том року предложи утврђивање те 
непокретности за културно добро. Уколико евидентирана непокретност није утврђена за културно 
добро у року од три године од дана евидентирања, на ту непокретност неће се примењивати мере 
заштите утврђене Законом о културним добрима. 
 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Овим показатељем обухваћена су добра која, у складу са чланом 27. став 1. тачка 1. Закона о 
културним добрима, уживају претходну заштиту, и према којима се у просторном развоју мора 
односити као и према заштићеним културним добрима. Услови чувања, одржавања и 
коришћења културних добара и добара која уживају претходну заштиту, као и утврђене мере 

заштите, уграђују се у просторне и урбанистичке планове. 
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Ограничења мерења показатеља: 

Централни регистар непокретних културних добара по врстама води Републички завод за 
заштиту споменика културе у Београду, али не и регистар добара која уживају претходну 
заштиту. На територији Војводине евиденцију о добрима која уживају претходну заштиту води 
6 (шест) завода за заштиту споменика културе, утврђених на основу Одлуке о утврђивању 

мреже Завода за заштиту споменика културе на територији Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, бр. 14/03). Иако је у важећем Закону о културним добрима предвиђено 
да се она добра која уживају претходну заштиту бришу из евиденције након три године 
уколико нису утврђена за заштиту, у евиденцији се могу наћи добра која су регистрована пре 
више од три године. Искуство показује да је трогодишњи период дефинисан у Закону 
недовољан за утврђивање нових културних добара и треба да буде промењен.  
Према изнетим подацима, као и упоредбом са подацима доступним из претходних година, 

може се закључити да се не може на одговарајући начин пратити стање показатеља за добра 
која уживају претходну заштиту. Проблем представља непостојање централног регистра 
вођења добара која уживају претходну заштиту, као и начин вођења упоредне евиденције, 
где би се могло пратити да ли су та добра заштићена или се на њих не примењују мере 

заштите утврђене Законом о културним добрима.  
 

 
Стање показатеља за просторни развој: 
Према доступним подацима завода за заштиту споменика културе на територији АПВ за 2014. 
годину, број локалитета културног наслеђа и интегралних целина предложених за заштиту на 
територији АП Војводине износи 4414. На основу обрађеног показатеља може се констатовати 
да највише локалитета предложених за заштиту има Сремска област (1339), а најмање 
Севернобачка област где има 259 локалитета. Јужнобачка област се такође издваја са већим 

бројем локалитета (986). На основу карте која следи може се констатовати да од 100-500 
локалитета предложених за заштиту има у 18 општина/градова, у свега 3 општине је 
предложено од 0-10 локалитета за заштиту. 
 
 
приказ по општинама/градовима 

 
Карта 56. Број локалитета културног наслеђа предложених за заштиту по 

општинама/градовима 2014. године 
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Карта 57. Број локалитета културног наслеђа предложених за заштиту по 

општинама/градовима 2013. године 
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Показатељ 96: Број туриста и туристичких ноћења годишње 

 
 

Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 
ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 
НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Унапређење регионалних потенцијала за 
туризам и креативне индустрије 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 96 

Показатељ Број туриста и туристичких ноћења 

годишње * -приказ по 
општинама/градовима  

*Подаци преузети из „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2014“, РЗС 2014 

 

Опис показатеља: 
Повећање или смањење броја туриста показује ниво атрактивности подручја, квалитет и 
разноврсност понуде, као и у којој мери су постојеће комплементарне локалне активности 
интегрисане са туризмом. 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Туризам је једна од најзначајнијих привредних активности у данашње време с обзиром да се 

захваљујући иновацијама и технолошком развоју пољопривредна и индустријска производња 
све више механизују и смањују се потребе за радном снагом у овим секторима. Туризам се 
развија захваљујући развоју инфраструктуре и померању тежишта са примарног и 
секундарног на терцијарни сектор. Подаци о бројевима туриста и ноћења на одређеном 
простору указују на један аспект атрактивности простора. У времену глобализације и 

интензивних комуникација туризам је вишефункционална активност што се одражава у 
различитим гранама туризма: рекреативни, културни, пословни, транзитни, градски, сеоски, 

бањски, планински, наутички, ловни, екотуризам итд. У Србији је израђена Национална 
стратегија развоја туризма („Службени гласнк РС“, бр. 91/2006) која представља званични 
документ са опредељењима за развој који је вишеструко значајан за оптималан развој 
територије. Реализација стратешких приоритета Просторног плана Републике Србије може 
допринети побољшању вредности ових показатеља. 
 

Ограничења мерења показатеља: 
Комбиновањем ова два податка са другим подацима од значаја за просторни развој се могу 
добити сложенији показатељи просторног развоја туризма. 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
На основу датог показатеља може се констатовати да је две трећине општина у АП Војводини 
током 2013. године примило мање од 5 000 туриста. У шест општина забележено је преко 

10.000 туриста, а то су управо већи градови и бањски центри Војводине. Највећи број 
туристичких ноћења, преко 50 000, забележен је у следећим општинама/градовима: Град 
Нови Сад, Суботица – Град, Зрењанин – Град, општина Кањижа и општина Ириг, док је у 26 
општина број туристичких ноћења мањи од 10 000. Број страних туриста и туристичких 
ноћења остварених од стране страних туриста највећи је у јужнобачкој области. Такође, треба 
напоменути да три војвођанске општине (Бач, Мали Иђош, Пећинци) нису имале податке о 
датом показатељу. Републички завод за статистику поседује податке о доласцима и ноћењу 

туриста по изабраним туристичким местима на месечном нивоу. На територији АП Војводине 
издвојена су бањска места и град Нови Сад као туристичко место прве категорије (у складу са 
чланом 26. Закона о туризму). Највећи број долазака, посматрајући 2015. годину до новембра 
месеца, је забележен у бањама Палић (23 625) и Врдник (14 677), а најмањи у бањи Русанда 
(1 826). Другачија је ситуација по питању броја ноћења туриста у бањским местима, те је тако 
у бањи Врдник забележен највећи број ноћења (53 830). Потом следе бање Јунаковић, 

Кањижа и Палић, док је најмањи број ноћења туриста регистрован у бањи Русанда (17 227).  
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приказ по општинама/градовима  

 
Карта 58. Број туриста по општинама 

 

 
Карта 59. Број туристичких ноћења по општинама 
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Карта 60. Просечан број ноћења туриста по општинама 

 
 

Показатељ 96: Број туриста и туристичких ноћења годишње* 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив  
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Туристи - 

свега 

Туристи - 

домаћи 

Туристи - 

страни 

RS121 
Западнобачка 
област 

16827 11039 5788 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

21769 15174 6595 

RS123 
Јужнобачка 
област 

143933 60820 83113 

RS124 
Севернобанатска 

област 
23534 15680 7854 

RS125 
Севернобачка 
област 

70669 43246 27423 

RS126 
Средњебанатска 

област 
20956 13021 7935 

RS127 
Сремска 
област 

49450 36301 13149 

RS12 АП Војводина 347138 195281 151857 
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Алфа-
нумерички 

код** 

Назив  
статистичке 

територијалне 

јединице** 

Tуристичка 
ноћења - 

свега 

Tуристичка 
ноћења - 
домаћи 

Tуристичка 
ноћења - 
страни 

RS121 
Западнобачка 
област 

64176 48170 16006 

RS122 
Јужнобанатска 

област 
61907 37344 24563 

RS123 
Јужнобачка 
област 

310603 125013 185590 

RS124 
Севернобанатска 
област 

124865 91045 33820 

RS125 
Севернобачка 
област 

128987 76629 52358 

RS126 
Средњебанатска 

област 
122747 72237 50510 

RS127 
Сремска 
област 

159528 129065 30463 

RS12 АП Војводина 928606 554777 373829 

*Подаци преузети из „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2014“, РЗС, 2014 
Просечан број ноћења туриста израчунат је дељењем броја ноћења с бројем туриста. Пошто се туриста 
региструје у сваком месту где борави, у случају промене места долази до његовог поновног 
исказивања, односно дуплирања. Стога је, вероватно, и просечан број ноћења туриста, израчунат на 
овај начин, мањи од стварног. 

**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
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Показатељ 98: Број пројеката са међународним учешћем 

 
 

Основни циљ ИНТЕРЕСНО И ФУНКЦИОНАЛНО 
УМРЕЖАВАЊЕ РЕГИОНА ВОЈВОДИНА СА 
ДРУГИМ РЕГИОНИМА У ЕВРОПИ 

Оперативни циљ Учешће у програмима и пројектима 
трансграничне и 
међурегионалне сарадње 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 98 

Показатељ Број пројеката са међународним 
учешћем - приказ по областима 

 
 

Показатељ 98: Број пројеката са међународним учешћем* 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив 
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Број пројеката са међународним учешћем  

2011 2012 2013 2014 

RS121 
Западнобачка 
област 

6 10 5 14 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

27 20 19 19 

RS123 
Јужнобачка 
област 

59 98 71 63 

RS124 
Севернобанатска 
област 

41 39 13 16 

RS125 
Севернобачка 

област 
52 65 39 19 

RS126 
Средњебанатска 
област 

14 15 17 13 

RS127 Сремска област 1 5 … 8 

RS12 АП Војводина 200 252  152 

 
 

Назив програма 

Реализација 

пројеката 
започета у 2014. 

години 

Реализација 

пројеката 
завршена у 2014. 

години 

Реализација 

пројеката који су 
били у току у 2014. 

години 

Румунија - Србија 3 31 15 

Мађарска- Србија 1 46 9 

Бугарска  - Србија 15 74 9 

Хрватска - Србија 0 13 6 

Србија – БиХ 1 12 2 

Србија – Црна Гора 1 6 0 

Јадрански Програм 0 7 18 

Југоисточна Европа 0 42 0 
*Извор података: Влада РС, Канцеларија за европске интеграције, Сектор за програме прекограничне и 

транснационалне сарадње 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
...не располаже се податком 

 
 
Опис показатеља: 
Посебан значај за будући просторни развој имаће просторна интеграција Републике Србије и 
њених региона и општина у међународно окружење. Ово ће бити остварено на три нивоа: 

прекогранично, трансдржавно и међурегионално. Овим показатељом прати се успостављање 

међународне сарадње у оквиру појединих европских програма, као и за различите области: 
сарадња планинских регија, водних подручја, паневропских инфраструктурних коридора, 
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културног наслеђа, урбаних центара, и других економских и социјалних веза које доприносе 

просторном одрживом развоју Републике Србије у европском окружењу. Показатељом се 
посебно прате облици прекограничне сарадње (cross-border cooperation - CBC) пограничних 
општина у Републици Србији, са пограничним територијалним јединицама суседних држава. 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Територијална сарадња је значајан вид сарадње међу државама чланицама Европске уније, 
али и шире. Пројекти територијалне сарадње се у државама ЕУ финансирају из неколико 
фондова међу којима су најзначајнији Европски фонд за регионални развој, Еврпски 
социјални фонд и Кохезиони фонд. Пројекти територијалне сарадње са државама 
кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ (међу којима је и Србија) се 
финансирају из Фонда за претприступну помоћ IPA, док европске државе које нису кандидати 

и потенцијални кандидати постоји Фонд за партнерство са суседством ENPI. 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Овај показатељ у перспективи треба да обухвати и друге пројекте међународне сарадње који 

нису финансирани из IPA фонда. У току су припреме за наступајући буџетски период Европске 
уније од 2014. до 2020. године у оквиру кога ће се наставити прекогранична сарадња са 

суседним државама, а транснационалне области сарадње ће бити редефинисане. За просторно 
планирање је значајан и програм ESPON у који би Србија требало да се укључи од 2014. и у 
оквиру кога такође треба да се реализују међународни пројекти. 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
Према подацима које је доставила Канцеларија за европске интеграције Владе РС за 2011., 
2012, 2013. и 2014. годину, евидентно је смањење активности на учешћу у пројектима 

међународне сарадње у АП Војводини. До пада броја пројеката дошло је због затварања 
програмског периода ИПА прекограничних пројеката са суседним земљама за период 2007-
2013. године, те се током 2014. године само завршавао мањи број пројеката, док је дошло до 
повећања броја пројеката у оквиру Јадранског програма јер је расписан конкурс за нове 
пројекте. Програм „Југоисточна Европа“ је престао да постоји, те стога нема нових пројеката у 
оквиру овог програма.  

 

 
Приказ по областима 
 

 
Карта 61. Број пројеката са међународним учешћем 2014. год. по областима 
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Карта 62. Број пројеката са међународним учешћем 2013. год. по областима 

 

 
 

 
Карта 63. Број пројеката са међународним учешћем 2012. год. по областима 
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Показатељ 102: Промет путника и робе у речним лукама 

 
 

Основни циљ ИНТЕРЕСНО И ФУНКЦИОНАЛНО 
УМРЕЖАВАЊЕ РЕГИОНА ВОЈВОДИНА 
СА ДРУГИМ РЕГИОНИМА У ЕВРОПИ 

Оперативни циљ Трговинске везе са окружењем 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 102 

Показатељ Промет путника и робе у речним 

лукама 
 

Показатељ 102: Промет робе у важнијим лукама 2011, 2013. године (у тонама) 

 Укупно 2011 Укупно 2013 

Београд  950432 854133 

Нови сад 913921 1178045 

Ковин 129851 46730 

Панчево  954390 1245386 

Прахово  182419 1179341 

Сремска Mитровица  191216 413149 

Смедерево  2196964 1113391 

Остала домаћа пристаништа 2445430 1660536 

УКУПНО 7964623 7690711 

Извор: Републички завод за статистику, Београд, 2011, 2013 
 

Опис показатеља: 

Показатељ приказује колики је остварен промет робе у речним лукама укупно за Републику 
Србију и по важнијим пристаништима (Београд, Нови Сад, Ковин, Панчево, Прахово, Сремска 
Митровица и Смедерево) у тонама. Примена показатеља је усмерена према основном циљу 
развоја водног транспорта које се тиче повећања конкурентске способности речног 
транспорта подизањем нивоа квалитета услуге у лукама, која ће омогућити рационалну 
прерасподелу између видова саобраћаја и изградњу ефикасног саобраћајног система 

Републике Србије. У складу са овим циљем, индикатор треба посебно да покаже степен 
уједначавања карактеристика пловних путева и транспортне инфраструктуре и достизање 
нивоа развоја у државама чланицама ЕУ, као и развој путничког саобраћаја. Показатељ се 
израчунава тако што се узима у обзир обим робног саобраћаја међу речним лукама, укупно за 
Републику Србију и по важнијим пристаништима. 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

број превезених 
путника, хиљ. 

путнички 
километри, 

мил. 

превезена 
роба, t 

тонски 
километри, 

мил. 

Превоз путника и робе 
 

2001 97489 6213 20458 4207 

2002 97406 6124 21990 4683 

2003 91019 5950 21700 4809 

2004 89136 5883 23541 5603 

2005 89019 6754 28269 6829 

2006 92110 7416 28737 7787 

2007 84647 6539 27040 8378 

2008 86866 6747 30368 7876 

2009 86624 6227 22697 5542 

2010 79845 6320 25766 6708 

2011 78098 6592 24714 7252 

2012 77235 6607 22341 6750 

2013 72047 6695 24348 7505 

Извор података: Републички завод за статистику 
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Значај показатеља за просторни развој: 

Примена показатеља је усмерена према основном циљу развоја водног транспорта које се 
тиче повећања конкурентске способности речног транспорта подизањем нивоа квалитета 
услуге у лукама, која ће омогућити рационалну прерасподелу између видова саобраћаја и 
изградњу ефикасног саобраћајног система Републике Србије. 

 

 
Карта 64. Водни саобраћај у АП Војводини 

 

 
Ограничења мерења показатеља: 
Поред основног ограничења што показатељ не приказује промет путника у речним лукама, 
показатељ не приказује још: квалитет транспорта, време које је потребно да се транспорт 
оствари, време које је потребно за утовар и истовар робе, складиштење робе, итд. 

 

Стање показатеља за просторни развој: 
Осим основних карактеристика о количини оствареног брута (brt) у лукама у којима се мери 
остварени промет12, овај показатељ није уврстио и остале луке које су класификоване кроз 
просторну и планску и међународну документацију (Сента, Сомбор, Апатин). Такође је уочљив 
пад учешћа и степена неравномерности и центричности у зони гравитације Београда (Ковин, 
Смедерево) и повећање промета у лукама Нови Сад, Сремска Митровица, Панчево. Ове 

чињеница указују на могуће трендове смањења неуједначености и уравнотежавање 
транспортног система и просторног развоја.  
 
 

 

  

                                                   
12 Подаци о промету робе у лукама за 2014. и 2015. годину нису доступни. 
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Показатељ 104: Густина друмских и пружних прелаза по деоницама 

граничног подручја 

 

Основни циљ ИНТЕРЕСНО И ФУНКЦИОНАЛНО 
УМРЕЖАВАЊЕ РЕГИОНА ВОЈВОДИНА СА 

ДРУГИМ РЕГИОНИМА У ЕВРОПИ 

Оперативни циљ Пропусност граница 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015.године 

Показатељ 104 

Показатељ Густина друмских и пружних 
прелаза по деоницама граничног 
подручја  
- приказ по областима 

 

 
Показатељ 104: Густина друмских и пружних прелаза по деоницама граничног 

подручја (бр. прел. / 100 km)* 

Деонице границе 
пружни прелази друмски прелази 

број густина број густина 

Република Мађарска 2 1,16 7 4,05 

Република Хрватска 2 0,78 10 3,91 

Република Румунија 2 0,68 7 2,40 

Република Босна и Херцеговина 1 3,13 1 3,13 

Укупно АП Војводина 7 0,93 25 3,31 

*Извор података: „Стратегија интегрисаног управљања границом“, 2006, РПП АП Војводине, 2011 

 

 
Опис показатеља: 
Показатељ представља број друмских и пружних граничних прелаза на дужину границе (по 
/km). Боља просторно-функционална интегрисаност у окружење подразумева појачане 

потребе прекограничног саобраћаја и већу пропусност граница, што је и прилика за јачање 
регионалне економије за шта велики значај имају места граничних прелаза. 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Боља просторно-функционална интегрисаност у окружење, подразумева појачане потребе 
прекограничног саобраћаја и већу пропусност граница. То је уједно и прилика за јачање 
регионалне економије у коме велики значај имају места граничних прелаза. 

 
Ограничења мерења показатеља: 
Ограничења овог показатеља су што не приказује просечно утрошено време чекања на 

граничним прелазима (укупно и по прелазима), посебно за путнике, посебно за робу, као и 
квалитет граничног прелаза. Такође, неопходно је у будућем периоду мерити и стандарде 
инфраструктурне опремљености граничних прелаза.   
 

Стање показатеља за просторни развој: 
Најгушћа мрежа граничних друмских прелаза је са Републиком Хрватском (10), док је са 
железничким прелазима густина приближно избалансирана. Са Републиком БиХ је утврђен 
само један друмски прелаз. Поред друмског прелаза који је отворен у току 2014. године 
(Бачки Виногради - Аshothalom), у 2015. години отворен је стари друмски гранични прелаз са 
Републиком Мађарском (Хоргош 2 на ДП бр.100), са режимом рада у складу са оптерећењем 

на Хоргошу 1 (ДП А1) и Келебији (ДП бр.11) што ће значајно побољшати брзину и смањити 
време чекања посебно у вршним периодима на граничним прелазима Хоргош и Келебија. 
Показатељ је ограниченог формата приказа јер не даје информације о инфраструктурном 
стању и стању опремљености прелаза. 
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приказ по областима 
 

 

Карта 65. Густина друмских и пружних прелаза по деоницама  
граничног подручја по областима 
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2. ПРЕГЛЕД ПОКАЗАТЕЉА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ 
РПП АПВ 

 
Имајући у виду степен разрађености основног модела показатеља на републичком нивоу, као 
и могућност приступа подацима потребним за њихово израчунавање, Извештај о остваривању 
РПП АПВ за 2015. годину садржи текстуално, графички и табеларно приказан 51 показатељ 
који ће бити основа за израду истог Извештаја:  
 

1.    Густина насељености (критична маса) 
2.    Миграциони биланс 
4.    Стопа фертилитета 
6.    Удео незапосленог становништва до 25 година 
7.    Запослена лица са високим образовањем 
8.    Запослени на одређено време 
9.    Стопа запошљавања старијих радника 

10.  Број социјално (непрофитних) станова према броју домаћинстава у програму социјалног 
становања 

12.  Стопа запослености 
14.  Индекс „реда величине“ у висини БДП 
15.  „Gini index“ прихода домаћинстава 
17.  Број домаћинстава који живе испод границе сиромаштва 
18.  Годишња стопа незапослености 

19.  Удео дуготрајне незапослености 
27.  Обим унутрашњих миграција 
30.  Доступност примарној здравственој заштити 
33.  Покривеност насеља (% броја домаћинстава) мрежом јавног водовода 
34.  Покривеност насеља (% броја домаћинстава) канализационом мрежом 
36.  Број интернет корисника - Становништво према компјутерској писмености 

37.  Покривеност простора просторно-планским документима 
39.  БДП по становнику 
40.  Однос личне потрошње домаћинства (потрошачке корпе) и просечне зараде 

41.  Однос раста БДП и раста запослености региона 
42.  Стопа раста БДП по становнику (%) 
43.  Однос увоза и извоза региона 
44.  Удео извоза у структури БДП 

45.  Запосленост по економским делатностима 
46.  Удео пољопривреде, шумарства и рибарства у додатој вредности региона 
47.  Удео технолошки напредне прерађивачке индустрије у додатој вредности региона 
48.  Удео финансијских и пословних услуга у додатој вредности региона 
49.  Удео административних, образовних, здравствених и социјалних услуга у додатој 

вредности региона 
50.  Број предузећа у области иновација 

51.  Запосленост у области истраживања и развоја (% у укупној запослености) 
52.  Запосленост у области високих технологија 
53.  Издвајања БДП за област истраживања и развоја 
54.  Приступ широкопојасним системима 

56.  Обим директних страних инвестиција по регионима 
57.  Стопа инвестиција 

64.   Удео пољопривредних површина под органском/контролисаном производњом 
68.  Губици воде у мрежи (%) 
72.  Урбани раст 
77.  Интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже 
83.  Насеља и култивисана подручја потенцијално угрожена од елементарних непогода 

(CORINE) 
84.  Насеља у просторима угрожености сеизмичком активношћу 

91.  Заштићена природна подручја 
92.  Број заштићених културних добара у региону 
93.  Број локалитета културног наслеђа и интегралних целина предложених за заштиту 
96.  Број туриста и туристичких ноћења годишње 
98.  Број пројеката са међународним учешћем 
102.  Промет путника и робе у речним лукама  

104.  Густина друмских и пружних прелаза по деоницама граничног подручја  

(бр. прелаза/100 km). 
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У наредним годинама листа показатеља ће се мењати и проширивати у складу са даљим 
развојем основног модела показатеља на републичком нивоу. Имајући у виду специфичности 
АП Војводине основни модел је, у наредним годинама, потребно проширити допунским 
показатељима који ће омогућити прецизнији увид у трендове просторног развоја села и 

руралних подручја у целини. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЈА СТРАТЕШКИХ ПРИОРИТЕТА ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АП ВОЈВОДИНЕ 
 

Стратешки развојни приоритети различитих сектора, који се реализују у вишегодишњем периоду кроз један или више пројеката, представљају 
кључне иницијаторе развоја и неопходне факторе унапређења услова живота и рада на територији АП Војводине. С тим у вези, степен и квалитет 

реализације ових пројеката утичу директно на остварење пројектованог нивоа економског раста и развоја Покрајине, неопходног за 
успостављање принципа и усвајања савремених стандарда и модела управљања расположивим ресурсима. 
 

Ред. бр. 
стратешког 
приоритета 

Назив стратешког приоритета 

Покрајински 
секретаријат учесник 

у реализацији 
стратешког 
приоритета 

 и учесници у 
суфинансирању 

пројеката 

Стање стратешког приоритета за 2015. годину 

** 

Успостављање информационог система о 
пољопривредном земљишту, компатибилним 
системима географске информатике, у циљу 
формулисања испровођења земљишне политике 
у складу са законима ЕУ. 

ПСПВШ13 Нема пристиглих података 

2. Комасација пољопривредног земљишта ПСПВШ Нема пристиглих података 

4. Унапређење система за наводњавање ПСПВШ 
У ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ је у току израда ППППН система за 
наводњавање Срема. 

* 
Пројекат о биодиверзитету шума на регионалној 
основи 

ПСПВШ Нема пристиглих података 

* Доношење ловних основа по регионима  ПСПВШ Нема пристиглих података 

8. 

Повећање површина под шумама - оснивање 
нових шума првенствено на подручју Баната и 
Бачке 
 
Превођење изданачких шума у високи узгојни 
облик (конверзија) - На подручју НП „Фрушка 
гора“ и „Вршачки брег“, на површини од 
најмање 2000 hа годишње 

ПСПВШ Нема пристиглих података 

ПСПВШ Нема пристиглих података 

14. 

Програм истраживања могућности 
експлоатације кречњака на северним падинама 
Фрушке Горе 

ПСЕМС, 
Геолошки завод Србије 

Предвиђена израда Програма, али је Геолошки завод Србије исказао 
незаинтересованост за израду истог. 
На основу Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“,  
бр. 101/2015), ПСЕМС више неће имати надлежност за израду планова основних 
геолошких истраживања на територији АП Војводине. 

16. 
Програм истраживања лежишта тресета и 
тресет-вивијанита 

ПСЕМС, 
Геолошки завод Србије 

Предвиђена израда Програма, али је Геолошки завод Србије исказао 
незаинтересованост за израду истог. 
На основу Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“,  
бр. 101/2015), ПСЕМС више неће имати надлежност за израду планова основних 
геолошких истраживања на територији АП Војводине. 

                                                   
13 Списак скраћеница је дат на почетку Извештаја 
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Ред. бр. 
стратешког 
приоритета 

Назив стратешког приоритета 

Покрајински 
секретаријат учесник 

у реализацији 
стратешког 
приоритета 

 и учесници у 
суфинансирању 

пројеката 

Стање стратешког приоритета за 2015. годину 

20.2. 
Успостављање мреже мониторинга отпадних 
емисија вода у реципијенте из индустријских 
постројења 

ПСУГЗЖС Прикупљање и обрада података 

20.3. 
Идентификација најугроженијих локалитета на 
територији АП Војводине 

ПСУГЗЖС 
Прикупљање и обрада нових података 

20.5. 
Успостављање аутоматског мониторинга ваздуха 
на емитерима на територији АПВ 

ПСУГЗЖС Купљена два нова анализатора за постојеће станице 

23. 

Изградња 
регионалних 
центара за 
управљање 
комуналним 
отпадом14 
 

Нови Сад (Јужнобачки округ) 

ПСУГЗЖС 

Доградња – проширење постојеће депоније комуналног отпада у Новом Саду - 
потпројекат будућег Интегрисаног регионалнoг центра за управљање отпадом у 
Новом Саду. Генералним урбанистичким планом - ГУП Нови Сад 2021, као и 
важећим Планом детаљне регулације депоније комуналног отпада у Новом Саду, 
предметна локација је опредељена за санитарну депонију комуналног отпада са 
свим потребним садржајима према стандардима ЕУ у овој области. 

Инђија (Сремски округ без 
Сремске Митровице) 

Изграђено тело депоније, приступни пут са саобраћајницама. Пројекат у фази 
мировања због недостатака средстава. Припремљена документација  како би се 
обезбедила недостајућа средства и пројекат завршио. 

Суботица (Севернобачки 
округ) 

Отпочела изградња на основу добијене грађевинске дозволе (октобар 2015. 
године). Завршетак депоније предвиђен за 2017. годину. 
Пројекат укупне вредности 24 милиона евра намењених за изградњу тела 
депоније са пратећим садржајима, трансфер станице и опрему за рад на 
депонији, сакупљање и сепарацију отпада. 

Регион Сремска Митровица – 
Шабац 

Изграђено тело депоније са постављеним системом за прикупљање депонијских 
гасова, приступни пут, управна зграда, систем за пречишћавање отпадних вода, 
ограда, вага платои за сепарацију 
У току је спровођење процедуре за набавку линије за сепарацију отпада. 

Западнобачки регион 
Пројекат у статусу мировања, нису започете активности на изградњи регионалног 
центра. Потребно је ажуририрати и ревидирати постојећи план управљања 
отпадом за регион. 

Регионални центар Вршац 
Пројекат у статусу мировања, нису започете активности на изградњи регионалног 
центра. Потребно је ажуририрати и ревидирати постојећи план управљања 
отпадом за регион. 

Регионални центар Панчево 
Депонија санирана и пуштена у рад (октобар 2015.године) помоћу средстава 
шведске агенције СИДА, министарства пољопривреде и заштите животне средине 
и средстава града Панчева. 

Регионални центар Зрењанин 
Пројекат у статусу мировања, нису започете активности на изградњи регионалног 
центра. 

                                                   
14 Детаљан опис стања стратешког приоритета за 2015. годину ће бити наведен после табеле, у поглављу 3.1. 
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25. 

Дефинисање локације регионалног складишта 
опасног отпада за потребе Покрајине на 
територији Средње банатског округа 
 

ПСУГЗЖС У 2015. је пројекат у фази мировања због недостатка средстава за реализацију. 

32. 
 

Повећање укупне 
површине под 
заштитом до 10% 
територије АП 
Војводине кроз 
проглашење нових 
заштићених подручја. 
Валоризација и 
израда Студија 
заштите за подручја: 

Горње Потисје 

ПСУГЗЖС 

У 2015. години укупна површина под заштитом у АПВ је повећана на 6,39% 
(137.418ha). У току је поступак проглашења Парка природе „Мртваје горњег 
Потисја“, Прикупљена су мишљења и сагласности од надлежних инситуција. 

Потамишје 
Студија заштите је прослеђена надлежном министарству ради даљег вођења 
поступка заштите 

Капетански рит 

Студија заштите подручја Предео изузетних одлика „Кањишки Јараши“ 
(Капетански рит) је била израђена и предата локалној самоуправи на даљи 
поступак, па је након тога званићно враћена Покрајинском заводу. У току су 
измене и допуне студије. 

Босутске шуме 
Студија заштите будућег подручја Парка природе „Босутске шуме“ је у току 
израде. Обављене су консултације са корисницима простора и ресурса. 

Караш-Нера 

Током 2015. године проглашен је Предео изузетних одлика „Караш-Нера“ на 
површини од 1.541 ha. Управљач је ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела 
Црква“. У 2015. години израђен је план управљања заштићеним подручјем за 
наредних 10 година. 

Русанда 

Парк природе „Русанда“ проглашен је током 2014. на површини од 1.160 ha. 
Управљач је Специјална болница за рехабилитацију Русанда. Израђен је план 
управљања заштићеним подручјем за наредних 10 година и годишњи програм 
управљања за 2015. годину. 

33. 

Ревизија статуса (врсте, режима и граница 
заштите) раније проглашених заштићених 
подручја и усклађивање са важећом законском 
регулативом:  
Ревизија и израда Студије заштите за:  
ПП “Поњавица“ 

ПСУГЗЖС 

Израђена је нова студија заштите и извршена је валоризација подручја, укупно 
302,9553 ha, и проглашен је нови управљач ЈП „Градско Зеленило“ 

СРП „Засавица“ Израђена је нова студија заштите природе и стављена у процедуру проглашења 
Специјалног резервата природе, са предложеном површином 1128,55 ha. 

ПП „Јегричка“ У току је поступак на покрајинском нивоу проглашења ревидираног Парка 
природе „Јегричка“, на површини 1193,19 ha. 

ПП „Стара Тиса“  У току је поступак поглашења на покрајинском нивоу Парка природе „Стара Тиса код 
Бисерног острва“, са повећаном површином, укупно 970,7312 ha. 

СРП „Селевењске пустаре“ Ревизија подручја завршена, тренутно је у изради студија заштите подручја. 

34. 
Рамсарска листа - уписивање Окањ баре 
(могућност уписа заједно са Русандом) 

ПСУГЗЖС 
Публикована и презентована је публикација о Рамсарском подручју „Лабудово 
окно“. Још увек није покренута процедура за номинацију СРП „Окањ баре“ за 
Рамсарко подручје. 
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36.1. 
Успостављање еколошке мреже на подручју АП 
Војводине као дела еколошке мреже Републике 
Србије (НЕМ) 

ПСУГЗЖС 
У кординацији Покрајинског завода за заштиту природе до сада су издвојене 683 
просторне јединице, унутар еколошке мреже, што чини 7,41% површине АПВ. 

38. 

Израда и доношење 
просторних планова 
подручја посебне 
намене за већа 
заштићена подручја 

ППППН „Суботичке 
пустаре и језера“ - 
Одлука о изради, Израда 
Нацрта плана 

ПСУГЗЖС 

У 2015. години завршени су послови јавног увида Нацрта плана и исти је 
припремљен за даљу процедуру (доношење на Скупштини АПВ). 

ППППН 
мултифункционалног 
еколошког коридора Тисе 
- Израда Нацрта и 
доношење Плана 

ППППН мултифункционалног еколошког коридора Тисе донет на седници 
Скупштине АП Војводине, 8. априлс 2015. године и објављен у „Службеном листу 
АПВ“, бр. 14/2015. 
 

ППППН СРП Слано 
Копово - Одлука о 
изради, Израда Нацрта 
плана 

У 2015.години завршени су послови јавног увида Нацрта плана и исти је предат 
за даљу процедуру (доношење на Скупштини АПВ). 

  ППППН СРП Тителски 
брег - Одлука о изради, 
Израда Нацрта плана 

У 2015.години завршени су послови јавног увида Нацрта плана и исти је предат 
за даљу процедуру (доношење на Скупштини АПВ). 

45. 

Стварање 
иновативне 
конзерваторске 
политике за 
историјске градове 
и нови приступ 
појединачним 
споменицима 
културе у односу на 
окружење15 

Петроварадинска  
тврђава – израда 
пројектне документације, 
рестаурација, 
конзервација, 
реконструкција и 
санација 
Петроварадинске 
Тврђаве и Подграђа 

ПСКЈИ, 
МКИ, Фонд за 

капитална улагања 
АПВ, Град Нови Сад, 
донација банке Banca 

Intesa 

ПСКЈИ је средствима у износу од 600.000,00 динара суфинансирао прву фазу 
пројекта „Петроварадинске тврђава: Израда Менаџмент плана“ који реализује 
Завод за заштиту споменика културе града НС. Пројекат је суфинансиран и 
средствима Завода у износу од 325.000,00 рсд. Пројектним планом је предвиђена 
израда анализе и евалуација стања постојеће докуменетације и планова 
Петроварадинске тврђаве, сагледавање тренутног стања култ. добра,  животне 
средине и инфраструктуре. Циљ прве фазе је формирање обрасца за 
идентификацију стања и идентификовање фактора ризика. Такође, током 2015. 
године планирана су социолошка истраживања социо аспекта простора Тврђаве 
знајних за њено функционисање и очување.  
Током рада на пројекту спроведена је анкета ту време EXIT фестивала међу 
посетиоцима ради прикупљања дела подата за потребе Менаџмент плана (у 
партнерству са Филозофским факултетом – Катедром за социологију у НС, на 
волонтерској основи). 

Пренамена простора 
музеја Батинске битке у 
оквиру СРП Горње 
Подунавље у туристичко-
еколошки пункт 

ПСКЈИ, 
ПЗЗСК, 

Градски музеј у 
Сомбору 

Средства за радове су ребалансом Буџета АП Војводина ревитализацији Музеја 
Батинске битке у износу од 6.000.000,00 динара су обезбеђена у буџету ПСКЈИ а 
реалиазција пројекта је поверена Граду Сомбору. Међутим, како до септембра 
месеца Секретаријат није обавештен о спроведеном поступку јавних набави и 
изабраном ивођачу радова, а сходно умањеним приходима буџета АПВ, одустало 

                                                   
15 Детаљан опис стања стратешког приоритета за 2015. годину је наведен после табеле, у поглављу 3.1. 
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се од реализације овог пројекта у 2015. години (на основу Покрајинске 
скупштинске одлуке о ребалансу буџета АПВ у 2015. години – октобар, буџет 
ПСКЈИ је умањен за овај износ). 
- Градски музеј у Сомбору је, као корисник објекта Музеја Батинске битке, у 

склопу припрема нове сталне поставке која би била презентована у 
реконструисаном објекту Музеја Батинске битке, започеп реализацију 
конзервације и рестаурације експоната са старе сталне поставке – извршена је 
конзервација и поправка интерактивне мапе јединица учесника Батинске 
операције (финансирање ПСКЈИ у износу од 500.000,00 динара) 

SIRMIUM – Град царева и 
царски град 

ПСКЈИ, 
регија ФВГ (Италија) 

Настављена је реализација пројекта истраживања, заштите,и презентације 
античког наслеђа Сирмијума. Пројектне активности у 2015. години су 
реализовали: 
- Завод за заштиту споменика културе, Сремска Митровица и  
- Музеј Срема, Сремска Митровица. 

46. 

Идентификација 
урбаног и 
архитектонског 
наслеђа као 
туристичког 
потенцијала 

Идентификација урбаног 
и руралног 
архитектонског, 
материјалног и 
нематеријалног наслеђа 
као туристичког 
потенцијала АПВ. 

ПСКЈИ 

Сходно одлуци Савета Европе да 2015. годину прогласи годином индустријског 
наслеђа (део урбаног и руралног архитекторнског културног наслеђа), 
реализовани су следећи пројекти: 
 Факултет техничких наука, НС 
 УГ СУБУРБИУМ, НС 
 ПСКЈИ  
 Завод за културу Војводине, НС 

47. 

Прекогранична и 
међународна 
сарадња у области 
заштите културног 
наслеђа и неговања 
мултикултуралности 

„Векови Бача“ 
ПСКЈИ 
МКИ 

Фонд ЕУ ФП7 

- Наставак активности на реализацији пројекта у 2015. години: 
1. ПЗЗЗСК, Петроварадин 
2. Музеј Војводине, НС 
3. Општина Бач 
4. Фонд „Векови Бача“, Бач16 

                                                   
16 Детаљан опис стања стратешког приоритета за 2015. годину је наведен после табеле, у поглављу 3.1. 
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„Музеј и Колеџ TERRA“ у 
Кикинди 

МКИ, 
ПСКЈИ, 

Општина Кикинда 

Током 2015. године ПСКЈИ је суфинансирао наставак радова на санацији објекта 
Мањежа у Старој касарни у Кикинди за потребе изложбеног простора Музеја 
TERRA (Фаза 2) у износу од 2.000.000,00 рсд. Суфинансирани су радови на 
санацији кровне конструкције анекса Мањежа.  

- Пројекат се суфинансира и средствима општине Кикинда у износу од 
1.600.000,00 динара (инвестиција започета у 2014. години у износу од 
1.200.000,00 рсд а у 2015. години у износу од 400.000,00 рсд). 

- У 2015. години била су планирана и средства у износу од 414.000,00 рсд за 
набавку дела опреме (капитално опремање) за будући Музеј TERRA, али с 
обзиром да јавне набавке нису започете до ребаланса Буџета АПВ у октобру, за 
овај износ је умањен буџет ПСКЈИ, те ће се ова октивност реализовати у 2016. 
години. 

Регионални центар за 
баштину Баната –
CONCORDIA и 
презентација културног 
наслеђа општине Вршац 

ПСКЈИ 

У првој половини 2015. године изведени су завршни радови на уређењу околине 
Вршачке куле на Вршачком брегу да би Обновљена вршачка кула је отворена за 
посетиоце 29. маја 2015. године. Како завршни радови нису, према првобитном 
плану завршени током 2014. године, план да се у 2015. години обезбеде средства 
за набавку савремене опреме за нову сталну музејску поставку у Донжон кули 
Вршачког замка је пролонгиран за 2016. годину. У обновљеним деловима замка 
обезбеђена је водичка и чуварска служба (Градски музеј у Вршцу) тако да је 
обновљени део замка (Донжон кула и Мала кула са приступним платотом) 
отворен и доступан за туристичке обиласке. У обновљеној донжон кули је 
постављена привремена изложба фотографија радова на обнови замка, која ће 
бити постављена до отварања нове сталне поставке на којој ће бити изложени 
археолошки предмети пронађени током истраживања и обнове замка, као и 
историјска прича о настанку Вршачког замка. 

Конзервација, 
рестаурација и 
презентација 
средњевековних 
манастира Арача (Нови 
Бечеј) и Раковац 
(Беочин) 

ПЗЗСК, 
Музеј Војводине 

Због значаја пројекта и потенцијала за укључивање културног наслеђа у одржив 
развој оптшине Беочин и Нови Бечеј, као и заинтересованости укључивања 
страних партнера у 2015. години настављене су аткивности на реализацији 
пројеката кроз рад надлежних институција културе, и то:  

1. ППЗЗСК, Петроварадин 
1.1. Пројекат конзерваторских и грађевинских радова на истраживању, 
чишћењу, санацији, конзервацији и заштити зиданих структура базилике Арача 
и карактеризација материјала; Пројекат геофизичког истраживања терена око 
базилике и Пројекат прађења система видео надзора на локалитету Арача у 
атару Новог Бечеја; сви пројекти су реализовани у партнерству са Технолошким 
факултетом универзитета у НС, Општином нови Бечеј и Нац. саветом мађаерске 
нац. мањине (финансирање: ПСКЈИ у износу од 4.503.180,50 рсд, МК у износу 
од 1.340.000,00 рсд, општина Нови Бечеј у износу од 800.000,00 рсд и Нац. 
савет мађ. нац. мањине у износу од 320.000,00 рсд) 
1.2. Пројекат конзерваторских и грађевинских радова на чишћењу, обнови и 
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заштити зиданих структура северног и источног зида готичке цркве на Градини 
Домбо у Раковцу и оптштини Беочин и обнови фортификационе куле; 
финансирање ПСКЈИ у износу од  2.889.391,44 рсд). 

2. Музеј Војводине, Нови Сад 
2.1. Наставак археолошких истраживања локалитета Градина у Раковцу, 
општина Беочин – завршена су истраживања уз источни спољни зид манастира 
и започета истраживања објеката у манастирском конаку (финансирање ПСКЈИ 
у износу од 150.000,00 рсд; МК у износу од 290.000,00 рсд). 

48. 

Израда пројеката:  
- пројекат културних стаза и 
- пројекат обједињавања природних и 

културних потенцијала у културна подручја 
ПСКЈИ 

Нема активности на овом пројекату с обзиром на надлежности ПСКЈИ и сходно 
томе да је за реализацију оваквих пројеката неопходна измена правне 
регулативне у области заштите културног наслеђа која налаже координацију 
стручних установа заштите културног и природног наслеђа и других институција, 
органа и служби. 

* 
''Карактеризација предела Србије'' – 
идентификација предела различитог карактера 
на регионалном нивоу 

ПСУГЗЖС 
У циљу идентификације предела различитог карактера на регионалном нивоу, на 
територији АП Војводине урађен је и донет први план који сагледава и третира 
предео - ППППН Културног предела Бач („Службени лист АПВ“, бр. 14/2015) 

52. 
Израда катастра простора угрожених 
елементарним непогодама ПСУГЗЖС 

Реализација приоритета је у надлежности више органа и институција; у оквиру 
МУП-а, сектор за ванредне ситуације, Министарство рударства и енергетике воде 
евиденцију локалних самоуправа угрожених елементарним непогодама. 

* 

Студија о зонама и подручјима реално могуће 
демографске ревитализације (дефинисањем 
мера активне политике према миграцијама 
становништва у склопу одрживог регионалног 
развоја Србије) 

ПСЗСПД Нема активности. 

59. 

Формирати „банке локација“ на локалном нивоу, 
тј. базе података о локацијама планираним за 
изградњу, браунфилд локацијама и сл., чиме ће 
се омогућити ефикасније и брже активирање 
локација и изградња 

ПСМСЛС 

У ЈП Завод за урбанизам Војводине настављено је са прикупљањем и обрадом 
преосталих података о радним зонама, као и са њиховом промоцијом. 
Урађена је трећа фаза студије радних зона у 2015. години. Коначни циљ je 
обрада и промоција свих радних зона у АП Војводини. 

61. 
Донети мере и инструменте за спровођење РПП 
АПВ у области Функционалног умрежавања и 
развоја градова 

ПСМСЛС 
Вршац и Кикинда су добили статус града према Закону о територијалној 
организацији РС („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 18/2016) 

62. Јачати локалне иницијативе ПСМСЛС 

Реализација овог стратешког приоритета je настављена je кроз наведене пројекте 
суфинансирањем: 
- Ревизија и израде нових локалних стратешких планова у 6 јединица локалне 
самоуправе на територији АП Војводине 
- Реализације пројеката Удружења грађана 
- Реализован је пројекат „Успостављање мађарско-српских речних граничних 
прелаза на Тиси": 
Завршена je организација курса за 60 полазника мађарског језика за службенике 
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на граничним прелазима и полицајцима  
Израђена je Студија „Развој туристичких дестинација поред река Тисе и Дунава" 
Одштампане су брошуре у вези наутичког туризма на Дунаву и Тиси. 
Одржане су активности: Студијско путовање бродом за представнике полиције, 
царине и министаства Мађарске и Србије, студијско путовање бродом на Дунаву и 
Тиси за туристичке стручњаке, Медијски дан за новинаре, Састанак за 
усаглашавање између министарстава у вези проглашења Тисе међународним 
пловним путем, Информативни дан за фирме које се баве речним теретним 
превозом и Завршна конференција. 
Постављени су понтони на Тиси од стране општине Кањижа за пристајање 
бродова и чамаца. 
Прибављен је један брод и два чамца од стране општине Кањижа. 

65. 
Заустављање даљег биолошког пражњења 
руралних подручја 

ПСЗСПД Нема активности. 

66. 
Стимулација и повећање инвестирања у 
рурална подручја 

ПСПВШ Стратегија пољопривреде и руралног развоја („Сл. гласник РС“, бр. 85/14) 

71. 
Децентрализација услуга јавних служби и 
њихово спуштање на локални ниво 

ПСМСЛС 

Реализација стратешког приоритета настављена je кроз исти пројекат 
суфинансирањем увођења система за побољшање комуникације грађана са 
локалном самоуправом у комуналној области у 2 јединице локалне самоуправе на 
територији АП Војводине. 

72. 

Замена објеката у 
постојећој мрежи и 
повећање 
капацитета 
доградњом 
предшколских и 
школских објеката, 
као и побољшање 
услова рада 
високошколских 
установа 

Доградња и адаптација 
постојећих и изградња 
нових објеката 
предшколских установа 

ПСОУНЗ 
ПСНТР 

Реализација стратешког приоритета се одвија кроз различите фазе, што је 
детаљно приказано у поглављу 3.1. Доградња и адаптација 

постојећих и изградња 
нових објеката школских 
установа 

Доградња и адаптација 
постојећих и изградња 
нових домова ученика 

У погледу побољшања услова рада високошколских установа ПСНТР је и ове 
године расписао конкурс за текуће поправке и одржавање објеката 
високошколских установа на територији АПВ (~18.600.000,00 динара), као и 
конкурс за набавку машина и опреме (~ 8.500.000,00 динара). 

Завршетак Централне 
зграде Универзитета у 
Новом Саду 

Пројекат је реализован. 

Завршетак изградње 
студентског дома 
"Европа" у Новом Саду 

Пројекат је реализован. 
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73. 

Реновирање и доградња постојећих капацитета 
примарне и секундарне здравствене заштите у 
складу са важећим нормативима (изградња КБЦ 
Нови Сад) 

ПСЗСПД 

Реализација овог стратешког приоритета је наведена кроз 7 пројеката/корака: 
- Дефинисани су индикатори за анализу актуелне ситуације, урађене су анализе 

здравственог стања становништва АП Војводине и Округа за 2014. годину и у 
току је прикупљање и припрема података потребних за анализу здравственог 
стања за 2015. годину и укључивање нових индикатора. 

- Успостављен је систем размене података о капацитетима примарне и секундарне 
здравствене заштите између завода за јавно здравље у АП Војводини и у току је 
поступак стандардизације база података. Постојећи проблеми се јављају због 
различите информатичке инфраструктуре и различитих софтвера које користе 
заводи за јавно здравље што отежава размену база података. 

- Урађено је мапирање мреже болничких установа, док је у току мапирање мреже 
здравствених установа ПЗЗ. 

- У току је даља имплементација јавних електронских сервиса према Посебном 
програму из области јавног здравља за територију АП Војводине („Сл. лист 
АПВ“ бр. 34/13), који је донела Влада АП Војводине на седници одржаној 
4.09.2013. године. 

- Постојећи проблем заштите података о личности, решен је у сарадњи са 
повереником за информације од јавног значаја и заштиту података личности. 
Поверенику су пружена додатна објашњења у вези са осетљивим 
информацијама, након чега је дата сагласност за прикупљање и обраду 
података у оквиру јавних електронских сервиса. 

- Информациони систем за праћење података о медицинској опреми у 
здравственим установама (ЦИС) функционише као интегрални део система за 
Републику Србију. 

- Извршено је издвајање приоритета према планираној динамици. 
- Урађен је годишњи извештај за 2014. годину. 

74. 
Јачање капацитета примарне здравствене 
заштите у пружању превентивних услуга 

ПСЗСПД 

Реализација овог стратешког приоритета је наведена кроз 5 пројеката/корака: 

- Дефинисани су индикатори за анализу организације и рада примарне 
здравствене заштите (ПЗЗ) за 2014. годину и у току је сакупљање и припрема 
података за 2015. годину.  

- Успостављен је систем прикупљања и обраде података о пруженим 
превентивним здравственим услугама у ПЗЗ.  

- Није успостављен систем за редовно извештавање о стању објеката 
здравствених установа. 

- У току је мапирање капацитета ПЗЗ у пружању превентивних здравствених 
услуга. 

- Урађен је годишњи извештај за 2014. годину. 

78. 

Одржавање и унапређење заштите за 
најугроженије категорије становништва, 
посебно у најнеразвијенијим крајевима, 
ефикасним пружањем постојећих и нових услуга 

ПСЗСПД 

Програм унапређења социјалне заштите у АП Војводини у 2015. години 
финансиран је из буџета АП Војводине у износу од 40.000.000,00 динара. 
Наведени програм обухвата финансирање, односно суфинансирање постојећих 
услуга социјалне заштите, програма подршке, мера и активности установа 
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социјалне заштите и пружалаца услуге социјалне заштите-удружења грађана са 
територије АП Војводине чији је циљ подстицај, развој и унапређење квалитета 
постојећих услуга социјалне заштите којима се обезбеђује пружање адекватне, 
квалитетне услуге у складу са специфичним потребама корисника-деце, младих, 
одраслих и старих. 

80. 

Потпуни обухват 
циљних група, уз 
обезбеђење 
минималних 
стандарда објеката 

Изградња спортске 
инфраструктуре 

ПССО 

Извршено је 8 изградњи, вршено је опремање 19 објеката и урађено је 37 
санација и адаптација спортских објеката 

Изградња спортске 
инфраструктуре за особе 
са инвалидитетом 

Нема активности 

Изградња СРК „Летенка“ 

Утврђен је општи интерес за пренамену шумског у грађевинско земљиште у 
складу са чланом 89. Закона о планирању и изградњи, те је исто убележено код 
органа задуженог за послове државног премера и катастра. Очекује се да до 
истека 2015. године, сви законски услови буду испуњени, те ће се у складу са 
Законом о јавним набавкама приступити изради пројектно-техничке 
документације у Законом предвиђеном року. 

Стратегија развоја 
школског спорта 

У склад уса стратегијом наставља се акредитација за Активне школе.  
За побољшање квалитета и квантитета школског спорта реализовани су програми: 
Обука непливача, Школски спорт плус (за узраст од првог до шестог разреда), 
Активан летњи распуст, Активан зимски распуст. 
Врши се побољшање медијског праћења и промоције школског спорта покретањем 
посебног сајта за програм Активне школе.  
Неговање културе спортског понашања, фер-плеја, сарадње, толеранције и 
поштовања различитости на спортским теренима и поред њих. 

Спортска мапа АПВ 

II фаза – Прикупљање информација о спортским центрима АП Војводине. 
Просечна старост објеката, на основу прикупљених података је 21 година. Од 21 
евидентираног центра, њих 12 су јавне установе, 8 су јавна предузећа док је 1 
акционарско друштво. Током свог постојања неки спортски центри су мењали 
статус из установе у јавно предузеће тако да су нека и раније основана, 
Има укупно 86 затворених терена, 9 отворених терена, 24 отворена базена и 15 
затворених базена. 

Мултифункционални 
центри за младе 

У току 2015. године спроводио се Конкурс за санацију, адаптацију и опремање 
простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских 
домова и домова културе. 

81. Донети програме који ће брзо дати позитивне 
економске ефекте, утицати на покретање 
привредних, а пре свега производних 
активности, повећање конкурентности и извоза 
и заустављање негативних кретања у простору 

ПСПЗРП, ПСНТР, 
ПСПВШ, АРРР 

Захваљујући програму погона нових технологија 11 компанија на територији АПВ 
је суфинансирано у овој години и запослило се преко 150 нових радника. 

* 
Унапређење конкурентности пољопривреде и 
прехрамбене индустрије 

ПСПВШ Нема пристиглих података 
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89. Програм изградње ''индустријске 
инфраструктуре'' који обухвата ТЕNs, 
магистралне и регионалне путеве, ИКТ мрежу, 
енергетску и хидротехничку инфраструктуру, 
као и изградњу и опремање индустријских 
локалитета – ИЗ, ИП, слободних зона. 

ПСПЗРП Реализована средства по Конкурсу из 2014. Године у износу од 30.000,00 динара, 
на основу којих су у локалним самоуправама Бела Црква, Бачка Топола, Ириг, 
Кула, Мали Иђош, Инђија, Беочин, Бачка Паланка и Ада реализовани пројекти 
инфраструктирног опремања индустријских зона (као што су: саобраћајнице, 
екелктроинсталације (трафо станице, ниско-напонска мрежа, јавно осветљење), 
водоводна и канализациона мрежа, противпожарна мрежа, телефонске 
инсталације, гасне инсталације и др.). 

90. Развој high-tech индустрије и унапређење 
хоризонталне индустријске политике и 
подстицај политика конкурентности, 
(еко)иновација, енергетске ефикасности, бољих 
технологија, предузетништва, развој кластера и 
доступност техничке инфраструктуре. 

ПСНТР На месту некадашњег ТМД-а у Фрушкогорској улици (овај објекат је потпуно 
порушен), почиње изградња друге фазе научно-технолошког парка на око 
29.000,00 m2, у којима ће бити на око 11.000,00 m2 лабораторије ФТН-а за 
иновативни и истраживачки рад, а на остатку биће смештене компаније претежно 
из ИЦТ сектора по коме је Нови Сад препознат у ширим оквирима. 

93. 

Учешће у Програму транснационалне сарадње - 
Југоисточна Европа (IPA) у областима развијања 
иновативних приступа и предузетништва и 
успостављања области одрживог раста. 

ПСНТР 

У 2015 години истраживачки са територији АПВ су успели да буду укључени у 2 
ИПА пројекта и то:  
1. Природно – математички факултет, Др Петровић Борислава: Cooperation in 
medical physicist training and education (MEPHYSTE) 
2. Пољопривредни факултет, др Дубравка Стајнер: Joint development of higher 
education and training programmes in plant biology in support of knowledge-based 
society. 

98. 

Приоритети међу новим туристичким 
просторима: 
Коридор VII (Апатин, Нови Сад, Тител); 

ПСПЗРП, ПСУГЗЖС 

У ПСПЗРП нема конкретних активности у циљу реализације наведених приоритета 
Тврђава Бач; ПСПЗРП, ПСУГЗЖС 

СРП Обедска Бара; ПСПЗРП, ПСУГЗЖС 

СРП Горње Подунавље; ПСПЗРП, ПСУГЗЖС 

СРП Делиблатска пешчара; ПСПЗРП, ПСУГЗЖС 

Белоцркванска језера. ПСПЗРП, ПСУГЗЖС 

102. 

Рехабилитација и изградња деоница државног 
пута I реда Сомбор (веза са Мађарском и 
Хрватском) - Суботица (веза са Мађарском) - 
Сента - Кикинда (веза са Румунијом): 
ДП IБ реда број 12 (Суботица –Сомбор) 
ДП II реда број 103 и ДП II реда број 11 (Сента-
Кикинда) 

Ступањем на снагу 
Одлуке о измени 
Одлуке о усклађивању 
пословања Јавног 
предузећа за 
управљање државним 
путевима са Законом о 
јавним предузећима, 
коју je донела Влада 
Републике Србије 
("Службени гласник 
PC", 90/2014, од 27. 
августа 2014. године), 

Приступни пут на ДП IБ реда 12 – саобраћајница Нова број 3 у привредној зони 
„Мали Бајмок“, санација коловозне конструкције 
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ЈП „Путеви Србије" су 
поново надлежни за 
управљање свим 
државним путевима и 
на територији АП 
Војводине. 

103. 

Реконструкција и изградња деоница државног 
пута I реда Врбас – Кула – Сомбор – државна 
граница Бачки Брег (веза Коридор Х – Коридор 
VII) са везом на планирани јужни аутопут кроз 
Мађарску: 
ДП IБ реда број 19 (Сомбор-Кула-Врбас) и  
ДП IБ реда број 28 (државна граница са 
Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег) – 
Бездан – Сомбор) 

 Израда Главног пројекта појачаног одржавања ДП IБ 15, деоница Врбас 3 (Бачко 
Добро Поље) – Србобран 1 (Фекетић) L=10,705km 
 
Израда Главног пројекта појачаног одржавања ДП IБ 15, деоница Кула 1 
(Црвенка) – Врбас 1 (Куцура) L=10,955km 
 
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда 19 и другог 
реда бр. 101, (Бечеј) 
 

104. 

Активности на путном правцу, државни пут I 
реда, Сомбор (веза са Мађарском и Хрватском) - 
Бачка Паланка (М-18) (са доградњом везе 
према Шиду): 
ДП IБ реда број 30 (државна граница са 
Хрватском (гранични прелаз Бездан) - Бездан и 
ДП IБ реда број 12  (Сомбор – Оџаци – Бачка 
Паланка) 

 Израда Генералног пројекта са Претходном Студијом оправданости 
новопројектоване саобраћајнице Сомбор – Бездан – Колут – Бачки Брег – граница 
Мађарске 
 

Израда Главног пројекта појачаног одржавања ДП IА реда А3, деоница ХР/СР – 
(Батровци) Кузмин 1 (аутопут) (пун профил) L=21,805km, 2015 
Израда стратешких карата буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и 
припадајућој инфраструктури – Пројекат међуграничне сарадње са републиком 
Мађарском. 
 

Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са 
прилазима. 
Главни пројекат рехабилитације моста преко Великог канала на ДП IIА реда 107, 
Богојево – Сомбор. 

Активности на путном правцу државни пут I 
реда Нови Сад (М-7) - Рума - Шабац (М-21) (са 
краком за Лозницу и веза са Босном и 
Херцеговином (М-19)) - Ваљево - Пожега и 
даље веза ка Ивањици (М-21.1): 
ДП IБ реда број 13 (Нови Сад – Рума –Шабац) 

Израда Главног пројекта појачаног одржавања ДП IБ 21, деоница Ириг 2 – Рума 1 
(аутопут) L=15,245km 
IБ 21 деоница Шабац – Рума, кружна раскрсница после искључења са аутопута 
код Руме 
Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута I реда бр. 21 
Нови Сад - Рума – Шабац (L=680m, Б=21,40 m)/дела већег пројекта Рума – 
Шабац – Лозница. 
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница 
Раковац – Нови Сад 7 (Беочин), деоница  Ириг 2 (Врдник) – Рума 3 (Краљевци), 
деоница Шабац  4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4(Бешка) Каћ, деоница Руменка - 
Нови Сад 1 (Бачки Петровац)  L=35,4km. 
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105. 

Активности на реализацији реконструкције и 
изградње постојећег државног пута (М-7) И 
реда Нови Сад - Зрењанин и активности на 
реализацији изградње планираног државног 
пута I реда од Зрењанина до државне границе 
према Темишвару: 
ДП IБ реда број 20 (Нови Сад – Зрењанин) 
Потребно је прецизирати везу са Темишваром 

 Израда главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 20 (М-7), 
деоница (0245) Каћ – Зрењанин (0247) Зрењанин 1 (обилазница) стационажа од 
km 13+095 до km 37+306 Л= 24,211km;    
 
IБ 12 Нови Сад – Зрењанин (деоница Нови Сад – Каћ),продужени надвожњак (ИД 
03010) 

106. 

Активности на путном правцу, државни пут I 
реда: Ђала (веза са Румунијом) - Чока  
(Р-112) - Кикинда - Зрењанин - Панчево - Ковин 
(М-24), (Банатска магистрала): 
Делом трасе ДП IБ реда број 11 и ДП II реда 
број 111 

 IБ13 Кружна раскрсница у Зрењанину (на београдском путу); 
 
Санација коловозне конструкције IБ 13 Кикинда –Башаид од км 94+500до km 
99+761,60km; 
 
Израда Главног пројекта појачаног одржавања ДП I А3, деоница Панчево 1 – 
граница АПВ (Панчево) пун профил Л=5,644km; 
 
Израда Пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Перлеза;  
 
Рехабилитација државног пута II реда 110 са путним објектом преко реке Тисе 
код Титела, деоница Тител-Перлез. 

107. 

Израда студије којом ће се дефинисати 
бициклистичке руте на читавом подручју 
Републике Србије (основним правцем север-југ 
и бочним везама) и систем центара развоја 
бициклизма у циљу остваривања међудржавне 
сарадње (руте 6 и 11 EuroVelo - европска мрежа 
бициклистичких рута), уз то градови ће 
обезбедити услове за кретање бицикала. 

 

Започете су припремне активности за израду Студије мреже бициклистичког 
саобраћаја у АП Војводини коју ће у 2016. години радити ЈП „Завод за урбанизам 
Војводине“. 

110. 

Реконструкција и изградња деонице државног 
пута I реда Суботица (Y крак) – Бајмок - 
Сомбор-државна граница Бездан (веза коридора 
Xb и коридора Vc) са везом на недовршени 
ауто-пут у Републици Хрватској А5 
(''Славоника''): ДП IБ реда број 12 (деоница 
Суботица – Сомбор) 

 

Е-75, Y крак–експропријација 
Измештање и изградња чеоне наплатне станице „Суботица југ“; 
Изградња бочних наплатних станица Жедник, Бачка Топола и Фекетић; 

111. 

Путни правац - Сомбор (веза са Мађарском и 
Хрватском) - Мали Иђош (веза са коридором X) 
- Ада (мост на реци Тиси) - Кикинда (веза са 
Румунијом). 

 IB 13 и IБ 15 Кружна раскрсница у Кикинди, опасно место; 
 
Кружна раскрсница у Новом Бечеју, опасно место; 
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114. 

Активности на реализацији (пројектовање и 
изградња) обилазница око насеља као 
сегмената постојећих путних праваца: (27 
деоница) 

 Е-75, Обилазница око Новог Сада, експропријација; 
Техно-економска анализа варијантних решења Обилазнице око Руме; 
Обилазница око Зрењанина,  
Изградња моста преко Бегеја; 
Главни пројекат побољшања укрсног места ДП IБ реда 12 са обилазницом у 
Бачкој Паланци; 
IБ10 Кружна раскрсница на укрштању обилазнице око Вршца (опасно место); 

119. 
Остале пруге у мрежи - ревитализација и 
модернизација у складу са приоритетним 
потребама и могућностима финансирања 

ПСПЗРП 

Извршена је стручна контрола техничке документације за Студију оправданости са 
Идејним пројектом реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица – 
Хоргош – граница са Мађарском од стране Републичке ревизионе комисије за стручну 
контролу техничке документације за објекте од значаја за Републику која је 
формирана од стране Министарства грађевинарства и урбанизма. 

123. 

Регулисање критичних сектора на унутрашњим 
пловним путевима Републике Србије (обезбеђивање 
пловидбених услова у складу са ЕУ прописима и 
препорукама категоризације пловних путева на 
рекама и ОКМ Хс ДТД, обезбеђење функционисања 
бродских преводница) 

ПСПЗРП 

На основу усвојене Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије за 
период од 2015. године до 2025. године и Закона о изменама и допунама Закона 
о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 
15/2015), надлежност за спровођење овог стратешког приоритета, у складу са 
одговарајућим стратешким плановима, преведена је на Министарство 
грађевинсрства, саобраћаја и инфраструктуре РС. 

124. 

Развој најзначајнијег речног коридора  -Дунава, 
односно развој Коридора VII;  
Добро организован систем унутрашњих пловних 
путева; 
Увођење савремених технологија транспорта 
(интермодални транспорт, контејнеризација, Ро-Ро 
саобраћај, речно-морска пловидба); 
Подстицање транспорта на унутрашњим пловним 
путевима; 
Искључивање застареле флоте и замена 
модерним, чистим и ефикасним бродовима; 
Активно укључивање у реализацију и других 
пројеката из домена водног саобраћаја утврђених 
Дунавском стратегијом 

ПСПЗРП 

На основу усвојене Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије за 
период од 2015 до 2025. године и Закона о изменама и допунама Закона о 
пловидби и лукама на унутрашњим водама („Сл. гласник РС“, бр. 18/2015), 
надлежност за спровођење овог стратешког приоритета у складу са 
одговарајућим стратешким плановима, преведена је на Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС. 

127.1 
Обезбеђење техничке базе за примену 
технологије интермодалног транспорта 
изградњом интермодалних терминала 

ПСПЗРП 

Преко Кластера за транспорт и логистику Војводине је реализовано следеће: 
1. Имплементација Програма развоја Војводине за период 2014-2020 године у 

односу на транспорт и логистику: 1.120.000 – реализовано преко НАРР-а 
(конкурс) 

2. Пројектно-техничка документација за развој слободне зоне у Сомбору: 
1.500.000 град Сомбор преко Секретаријата за локалну самоуправу и 
међурегионалну сарадњу (конкурс) 

3. Стратегија локалног економског развоја у облести логистике за Сомбор 
(преко РРА Бачка Паланка) 
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Стање стратешког приоритета за 2015. годину 

* 
Потпуна замена аналогне комутације, као и 
дигиталне старије генерације 

ПСПЗРП 

АД „Телеком Србија“ спроводи активности на миграцији корисника са старих 
система комутације на системе са ТР базираним преносом говора, а интензивне 
активности на замени старих система комутације тек се очекују у будућности. У 
периоду 31.12.2013. до 30.09.2015. године, на територији АП Војводине број 
инсталираних аналогних прикључака смањен је са 15.356 на 1.062, док је број 
инсталираних старих дигиталних прикључака смањен са 205.030 на 185.573 
прикључака. Број инсталираних нових дигиталних прикључака је смањен са 
585.089 на 582.296, док је број инсталираних прикључака мреже нове генерације 
(NGN) повећан са 59.901 на 97.970. 

128. 
Почети планирану градњу парно-гасних ТЕ-ТО 
на територији АП Војводине. 

- Од овог пројекта се одустало до даљег. 

* 
Подстицање развоја у домену енергетске 
ефикасности на регионалном нивоу и у 
руралним подручјима 

ПСЕМС 

Расписан и спроведен Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за 
суфинансирање реализације пројеката повећања енергетске ефикасности у 
објектима јавних установа на територији АП Војводине. 19 установа су добиле 
средства. 
У току је конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за 
суфинансирање реализације пројеката уградње котлова са већим степеном 
корисног дејства у јавним установама. 
Започета је израда софтверског система за „Аутоматску категоризацију објеката 
на основу критеријума енергетске ефикасности“, који ће омогућити анализу 
процеса за енергетски преглед зграда у складу са важећим стандардима и 
критеријумима енергетске ефикасности, развој и имплементацију софтвера за 
прегледе и категоризацију објеката. 

141. 
Селективно коришћење нових обновљивих 
извора енергије и нових енергетских 
технологија 

ПСНТР 
У оквиру погона нових технологија између осталих ове године су одобрена 
средства за ЕКО сушаре воћа и нове енергетске технологије у укупном износу око 
60.000.000,00 динара. 

* 

Израда енергетских мапа општина,  
потенцијала обновљивих извора енергије по 
општинама и планова развоја енергетике 
Покрајине и локалних самоуправа 

ПСЕМС 

Пројекат EUROSTART је завршен 2014. године. Завршена је израда и унос 
постојећих података у софтверски систем „Енергетски биланси и енергетске 
личне карте општина АП Војводине“. 

* 
Израда регионалне платформе за развој 
тржишта биомасе 

ПСЕМС 

Одржана је јавна расправа Нацрта Акционог плана за биомасу за АП Војводину 
26. маја 2015. године. Акциони план је израђен од стране Светске асоцијације за 
биоенергију и предате су примедбе на нацрт. Очекује се усвајање документа 
крајем године. 
Потписани су уговори за израду студија „Убирање, складиштење и прерада 
кукурузовине за коришћење као енергента и сировине за биогорива на 
територији АП Војводине“, где студија треба да сагледа реалан потенцијал 
кукурузовине кроз производњу и коришћење као обновљивог извора енергије у 
АП Војводини и израду студија – Просторног размештаја наменских јавних 
складишта аграрне биомасе на територији АП Војводине“, где студија треба да 
сагледа потребу и могућност складиштења биомасе, пре свега из жетвених 
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остатака у АП Војводини са првенственом наменом њеног коришћења као 
обновљивог извора енергије. 

145 
Утврђивање значајних поплавних подручја, 
израда карте угрожености и карте ризика од 
поплава 

РДВ,  
ЈВП „Воде Војводине“ 

Нема пристиглих података 

149 

Ревитализација система за одводњавање 
(чишћење каналске мреже од заосталог муља, 
као и обнављање опреме за евакуацију у 
реципијенте) 

ПСПВШ Нема пристиглих података 

150 
Поправка и ревитализација постојећих и 
изградња нових заливних система 

МПШВ 
Урађен је Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости за 
наводњавање Срема („Јарослав Черни“). У току је израда Просторног плана 
подручја посебне намене (ЈП Завод за урбанизам Војводине).  

151 

Изградња минихидроцентрала нарочито на 
Хидросистему ДТД; Израда Студије 
оправданости изградње проточних 
хидроелектрана на Дунаву, Сави и Тиси 

ПСЕМС, ПСПВШ Нема активности. 

154 
Усвајање Стратегије регионалног развоја АП 
Војводине (СРР АПВ) 

ПСМСЛС 

- На седници одржаној 4. априла 2014. године, Скупштина АП Војводине je 
донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму развоја АП Војводине  
2014-2020. са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП 
Војводине 2014-2020. 
Пројекти из Акционог плана уврштени у Програмски буџет  
Извршена је обука чланова Координационог тела за праћење реализације 
пројеката 
У припреми је извештај о реализацији пројеката из Акционог плана за 2014. 
годину. 

*Стратешки приоритет из групе приоритета из ПИ ППРС који су од значаја за територију АПВ 
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3.1. ДЕТАЉАН ОПИС СТАЊА СТРАТЕШКИХ ПРИОРИТЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
У овом поглављу приказани су детаљни описи стања појединих стратешких приоритета на 
начин како су добијени од надлежних покрајинских секретаријата. 

 
Извештај достављен од стране Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање 
(допис бр. 132-633-12/2015 од 13.11.2015. године): 
 
Стратешки приоритет бр. 45 - Стварање иновативне конзерваторске политике за историјске 
градове и нови приступ појединачним споменицима културе у односу на окружење –  
 

Петроварадинска тврђава – израда пројектне документације, рестаурација, 
конзервација, реконструкција и санација Петроварадинске Тврђаве и Подграђа 

Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада је, као територијално надлежна 
установа реализовао и следеће подпројекте: 

1. Завршетак 3. фазе пројекта обнове Београдске капије (санација камене фасаде, уређење 
колских и пешачких пролаза; суфинансирање МКИ у износу од 10.000.000,00 рсд 

(недостајућа средства из 2014. године) 
2. Санација и адаптација објекта у Штросмајеровој улици у Подграђу и промена намене 

објекта у приватну основну школу, чиме је ревитализован један важан сегмент културног 
добра уз стручни конзерваторски надзор и услове службе заштите и финансирање из 
приватних извора (ово се наводи као позитиван пример приватно-јавне сарадње и 
приватне инвестиције у заштити култ. наслеђа) 

3. Испитивање и израда елабората утицаја динамичког оптерећења на комплекс Пет. тврђаве; 

партнер Факултет техничких наука, НС; финансирање Град НС у износу од 700.000,00 
рсд+ПДВ 

 
Музеј града НС, Петроварадин је наставио реализацију пројекта „Адаптација зграде Арсенала 
(Музеј града НС)“и то: наткривање и уређење простора атријума и наставак радова на 
уређењу подних површина и завршном уређењу простора; финансирање град НС. 

 

 
SIRMIUM – Град царева и царски град 

1. Завод за заштиту споменика културе, С. Митровица 
1.1. Наставак систематске конзервације, рестаурације и презентације мозаика у просторији 

16 арх. локалитета 1А Царска палата (партнер: Реп. завод за заштиту спом. културе, 
Бгд); финансирање МКЈИ у износу од 12.000.000,00 рсд) 

1.2. Презентација арх. налазишта Царска палата у оквиру пројекта TECHCOOLTOUR:  
набавка уређаја и израда презентације у технологији проширене стварности - 
Аugmented Reality, ради савремене презентације локалитета засноване на примени 
нових информатичких модела (партнери: Центар за урбани развој, Бгд и Live View 
studio, Бгд); финансирање ПСКЈИ у износу од 650.000,00 рсд) 

1.3. Завршни радови на конзерваторско-рестаураторским радовима на мозаику са арх. 
локалитета 72 у Царској палати (партнери Реп. завод за заштиту споменика културе, 

Бгд; Фондација Аквилеја, Италија; Музеј и галерија места Љубљана, Словенија; 

Археолошки институт, Бгд); финансирање ПСКИЈ у износу од 350.000,00 рсд) 
1.4. Археолошка топографија градске територије Сирмијума: прикупљање, обрада и унос 

података и израда презентације (партнери: Филозофски факултет, Бгд; GWZO – 
Geisteswissenshaftlices Zentrum са Универзитета у Лајпцигу, Немачка); финансирање 
Град Ср. Митровица 

1.5. Заштитна археолошка истраживања римског пута Цибалиа-Сирмијум на локалитету 

Крчевине у Шиду угоженим изградњом гасовода (партнери Музеј Војводине, НС); 
финансирање ЈП Србијагас 1.975.000,00 рсд 

1.6. Припрема пројекта презентације унутрашњег дворишта арх. локалитета 1а Царска 
палата са иградњом шетних стаза на локалитету (партнери: Технолошки факултет у НС 
– катедра за нове материјале); финансирање: Град Ср. Митровица 

1.7. Пројекат културне руте: Путеви римских царева и Дунавски пут вина (присуствовање 

радионицама у Србији, Хрватској и Бугарској, организовање одбора у Ср. Митровици 
(партнер: DCC – Danube Competence Centar); финансирање град Ср. Митровица 

1.8. ЕУ је, кроз програм Creative Europe, одобрила суфинансирање пројеката Developing 

archaeological audiences along the Roman route Aquileia-Emona-Sirmium-Viminacium – 
ARCHAEST! Који су партнерски сачинили Завод за заштиту споменика културе С. 
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Митровица, Фондација Аквилеја (Италија), Градски музеј у Љубљани (Словенија) и 

Археолошки институт, БГД у износу од 98.108,00 еура; пројектне активности ће 
започети 2016. године 

2. Музеј Срема, С. Митровица:  
2.1. Конзервација царских скулптура од порфира и излагање у оквиру сталне поставке у 

Музеју (партнери: Археолошки институт и Народни музеј у Београду; финансирање Мин. 
просвете, науке и тех. развоја РС у износу од 200.000,00 рсд); 

2.2. Припрема публикације „Сирмијум у доба сеобе народа (партнери: CNRS, Pariz и 
Археолошки институт, БГД; финансирање Мин. просвете, науке и тех. развоја РС); 

2.3. Припрема међународног пројекта „Глац“ - геофизичка и геомагнетна снимања простора 
предвиђеног за арх. истраживања (партнери: Арх. институт, БГД и Универзитет у 
Сиднеју, Аустралија; финансирање: Универзитет у Сиднеју у износу од 1.331.000,00 

рсд); 
2.4. Археолошка ископавања локалитета Царска палата 85 (партнери: Арх. институт, БГД; 

финансирање МКИЈИ у изнсоу од 700.000,00 рсд); 

2.5. Уређење и опремање Археолошког депоа Музеја Срема у циљу обезбеђивања 
оптималних услова чувања археолошких предмета са налазишта Сирмијума 
(финансирање: ПСКЈИ у износу од 450.000,00 рсд). 

 
Стратешки приоритет бр. 46 - Идентификација урбаног и архитектонског наслеђа као 
туристичког потенцијала - Идентификација урбаног и руралног архитектонског, материјалног 
и нематеријалног наслеђа као туристичког потенцијала АПВ. 
 
Сходно одлуци Савета Европе да 2015. годину прогласи годином индустријског наслеђа (део 
урбаног и руралног архитекторнског културног наслеђа), реализовани су следећи пројекти:  

1. Факултет техничких наука, НС 
- Пројекат израде „Регистра индустријског и техничког наслеђа – подручје Војводине“ 

(партнери: ПЗЗЗСК, Друштво конзерватора Србије, Бгд); финансирање: ПСКЈИ у износу 
од 445.000,00 рсд и МК у износу до 270.000,00 рсд) 

2. УГ СУБУРБИУМ, НС 
2.1. Наставак пројеката „Корзо портал за урбану културу и баштину“, (суфинансирање ПСКЈИ 

у износу од 250.000,00 рсд) 

2.2. Техничка реализација и помоћ при организовању Међународне конференције 
„Индустријско наслеђе у функцији стварања нових креативних простора и одрживог 
културно/економског развоја“ у Скупштини АПВ 

3. ПСКЈИ  
- Одржавање Међународне конференције „Индустријско наслеђе у функцији стварања 

нових креативних простора и одрживог културно/економског развоја“ у Скупштини АПВ 

поводом Међународне године индустријског наслеђа са циљем размене мишљења и 
стварања интегрисаног оквира и истраживања у области грађевинске индустријске 
баштине као великог развојног и просторног потенцијала Војводине, презентације 
актуалних питања и активности у вези овог проблема и могућности изградње 
свеобухватне стратегије бриге, валоризације и одрживог коришћења ових потенцијала; 
(финансирање ПСКЈИ 1.720.000,00 рсд) 

4. Завод за културу Војводине, НС  

- Учешће у организовању Међународне конференције „Индустријско наслеђе у функцији 
стварања нових креативних простора и одрживог културно/економског развоја“ у 
Скупштини АПВ 

- Издавање штампане и електонске публикације Војислава Девића „Нови креативни 
простори Војводине“ и промоција (финансирање ПСКЈИ у износу од 91.771.20 рсд) 

 
 

Стратешки приоритет бр. 47 - Прекогранична и међународна сарадња у области заштите 
културног наслеђа и неговања мултикултуралности 
 
Наставак активности на реализацији пројекта у 2015. години: 

1. ПЗЗЗСК, Петроварадин 
1.1. Учешће у даваљу услова, изради пројектне документације, прибављању решења за 

извођење радовa, надзору на пројекту пртерног уређења Тврђаве Бач и набавке опреме 
(финансирање ПСКЈИ кроз редовну делатност у износу од 131.621,00 рсд); 
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1.2. Организација и реализација програма у Едукативном центру „Векови Бача“ (радионице, 

округли столови, презентације, конференције, семинари, едукативни скупови и 
омладински кампови у сарадњи са Фондом „Векови Бача (финансирање ПСКЈИ, МК и 
општина Бач); 

1.3. Израда статичког пројеката – констуркције зиданих структура за Тврђаву у Бачу у 

оквиру активности на пројекту ХЕРОМАТ који се финансира средствима ЕУ програма 
ФП7 и у партнерству са Технолошким факултетом Универзитета у Новом Саду 
(финансирање ЕУ у износу од 3.940.002,00 рсд; ПСКЈИ у износу од 1.657.700,00 рсд; 
МК); 

1.4. Пројекат „Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу“ који се финансира 
средствима ЕУ у оквиру програма „Љубљански процес II“ – Регионалног програма за 
културно и природно наслеђе југоисточне Европе за финансирање – у току 2015. године  

пројектни задаци су суфинансирани средстви ЕУ у износу од 3.025.000,00 рсд и из 
других извора, а реализоване су следеће активности:  
- набавка намештаја за будућу музејску поставку; партнер Музеј Војводине, НС и Фонд 

„Векови Бача“ (суфинансирање ПСКЈИ у износу од 3.500.000,00 рсд; МК у износу од 

3.400.000,00 рсд), 
- израда плана интерпретације Фрањ. Самостана у контексту умреженог модела 

интерпретације културног наслеђа општине Бач; партнер Музеј Војводине, НС и Фонд 
„Векови Бача“ (суфинансирање МК у износу од 600.000,00 рсд), 

- археолошко праћење инфраструктурних радова; партнери: Музеј Војводине, НС и 
Фонд „Векови Бача“ (суфинансирање МК у изнсоу од 2.000.000,00 рсд и ПСКЈИ 
750.000,00 рсд) и 

- обрада, валоризација иинвентарисање етнографског материјала за презентацију 
нематеријлног културног наслеђа (партнери: Музеј Војводине, НС и Фонд „Векови 
Бача“); суфинансирање МК у износу од 276.330,00 рсд). 

1.5. Радови на конзервацији зидног сликарства Христифора Жефаровића у манастиру 
Бођани завршна конзервација зидних слика на сводним површинама (Крунисање 
Богородице у тролисном медаљону), горњој зони јужног зида припрате и површине око 

прозора; партнери: Галерија Матице српске, Музеј Војводине, Фонд „Векови Бача“ и 
Технолошки факултет, НС (финансирање ПСКЈИ у износу од 419.000,00 рсд +36.000,00 

за превоз скеле) 

2. Музеј Војводине, НС 
2.1. Проширење сталне поставке на Тврђави у Бачу (Донжон кула) 2.2. презентација 

археолошког материјала у тврђави Бач; партнер: ПЗЗЗСК (финансирање ПСКЈИ у износу 

од 100.000,00 рсд; МК у износу од 445.000,00 рсд) 

3. Општина Бач 
3.1. Набака опреме (светиљке, мобилијара у циљу партерног уређења Тврђаве и подграђу у 

Бачу (партнер: ПЗЗЗСК); финансирање: Општина Бач  
3.2. Извођење декоративног осветљења на Тврђави Бач (партнер ПЗЗЗСК); финансирање 

кроз програм ИПА Прекогранична сарадња Мађарска Србија и МК 
3.2. Пројекат „“Подстицање сарадње у прекограничним подручјима кроз унапређење 

одрживог развоја културне баштине и туристичке понуде» се реализује и суфинансира 
средствима ИПА програма Прекограничне сарадње Мађарска-Србија (суфинансирање 
општина Бач у износу од 366.000,00 рсд у 2015. год. и МК у износу од 549.000,00 

динара по Отвореном позиву за суфинансирање пројеката који се финансирају 
средствима међународних фондова у култури у 2015. години) 

4. Фонд „Векови Бача“, Бач 
4.1. Програм презентације и одрживог коришћења клтурног наслеђа општине Бач кроз 

редовну делатнсот Фонда (финансирање ПСКЈИ у износу од 700.000,00 рсд; општина 
Бач) и 

4.2. Пројекат: Учимо прошлост кроз наше наслеђе - Бач у 18. веку усмерен на едукацију и 
развој свести о историјском и културном развоју и наслеђу општине Бач код младих 
(финансирање МК у износу од 170.000,00 рсд). 
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Извештај достављен од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице (допис бр. 128-270-О/2015 од 12.11.2015. године): 
 

Стратешки приоритет бр. 72 - Замена објеката у постојећој мрежи и повећавање 
капацитета доградњом предшколских и школских објеката 

Стање стратешког приоритета  

за 2015. годину 

Пројекти за реализацију 

Реализовано прибављање пројектно - 
техничке документације започета 
реализација пројекта изградње 

Изградња нове зграде – Музичке школе 
„Исидор Бајић“, Нови Сад и балетске школе 

О.Ш. „Добросав Радосављевић народ“, 
Мачванска Митровица – изградња новог 

објекта школе 

У току реализација изградње монтажног 
објекта за потребе школе 

О.Ш. „Мара Мандић“, Панчево – изградња 
монтажног објекта 

Пројекат је реализован Техничка школа Ада – реконструкција објекта 

за потребе дома ученика 

У току реализација О.Ш. „Свети Сава“, Кикинда – надградња 
трпезарије 

Школа за основно и средње образовање 
„Антон Скала“, Стара Пазова – реконструкција 

објекта 

Дом ученика средњих школа „Никола 
Војводић“, Кикинда – изградња спортских 
терена 

СПШ „Стеван Петровић Бриле“, Рума – 
доградња кабинета 

Техничка школа „Иван Сарић“, Суботица – 
адаптација објекта (фасада и кров) 

Средња стручна школа „Борислав Михајловић 

– Михиз“, Ириг – адаптација објекта 

Средња техничка школа „Никола Тесла, 

Сремска Митровица – реконструкција и 
доградња објекта 

О.Ш. „Моше Пијаде“, Бачки Брег – доградња 
свлачионице 

Школа за основно мизичко образовање и 
васпитање „Барток Бела“, Ада – адаптација 
објекта у Молу 

Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад – 
адаптација и уређење куполе 

О.Ш. „Жарко Зрењанин“, Госпођинци – 
доградња фискултурне сале и спортских 
терена 

Реализовано прибављање пројектно - 
техничке документације није започета 
реализација доградње 

О.Ш. „Петефи Шандор“, Хајдуково – доградња 
објекта 

О.Ш. „Ђуро Салај“, Суботица – изградња 

фискултурне сале и доградња школе 

Балетска школа „Димитрије Парлић“, Панчево, 
Сомбор – реконструкција и доградња 
школског простора 

Основна музичка школа, Кањижа – доградња 
и реконструкција постојећег објекта 

Реализовано прибављање пројектно - 
техничке документације није започета 
реализација изградње 

Средња пољопривредно-прехрамбена школа, 
Сомбор - изградња фискултурне сале 

Реализовано прибављање пројектно - 

техничке документације није започета 
реализација адаптације 

Гимназија „Урош Предић“, Панчево – 

адаптација таванског простора 

Започета реализација прибављања 
пројектно - техничке документације  

Техничка школа „Михајло Пупин“, Инђија – 
доградња објекта 

Започета реализација О.Ш. „Јован Јовановић Змај“, Сремска 

Каменица – изградња фискултурне сале у 
Лединцима 



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2015. годину 
 

168 
 

Остале активности у оквиру ЈП „Путеви Србије“ 2015-2016. година17 

 
 Израде стратешких карата буке и загађења ваздуха у близини граничних прелаза и на 

припадајућој инфраструктури.  
 Заједнички наступу у пројекту „Strategic Noise and Air mapping related to border crossings 

and related infrastructure“ у области истраживања државних путева у подручју: 
- Границе између Србије и Мађарске са северне стране  
- Границе између Србије и Хрватске на западу од Бездана до Сомбора  
- Праваца Сомбор – Суботица – Нови Кнежевац – Банатско Аранђелово са јужне стране 

и Граница између Србије и Румуније са источне стране. Укупна дужина путева у 
подручју истраживања била је око 280 km; 

 Израда стратешких карата букена државним путевим I I и II реда, Нови Сад (петља 

Темерин) – Бубањ Поток, Л=92,km; 
 Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин – за 

Добановце, Деоница Аеродром „Никола Тесла“ –БГД (петља Нови Сад), деоница БГД 
(Крњача) – Панчево 1 (Ковин), Деоница Падинска Скела – БГД (Крњача), Л=103,4km; 

 Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова 
– БГД (Земун), Л=26,5km; 

 Идејни и Главни пројекат Е-75 –Хртковци; 
 Идејни и Главни пројекат Хртковци-река Сава; 
 Измене и допуне Идејног и Главног пројекта за деоницу Е-70 (Јарак)-Хртковци–река 

Сава; 
 Пројекат аутопута Е-75 (М-22) Београд-Нови Сад:  

- Пројектовање и изградња новог моста и рехабилитација постојећег моста Бешка, 

преостали радови;  
- Пројектовање и изградња аутопута од km108+000 до km117+000, преостали радови I 

део „петља Север“; 
- Пројектовање и изградња аутопута од km 120+000 до km 178+000; 
- Урбанистички пројекат за парцелацију и препарцелацију коридора аутопута на 

деоници km 108+000 до km 118+000 на административном подручју града Новог 
Сада; 

- Аутопут Е-75, изградња петље „Нова Пазова“; 
- Иновирање Идејног пројекта и Главног пројекта за грађевинску дозволу IБ 19 деоница 

Визић-Ердевик, Л=7,92km; 

- Иновирање Идејног пројекта и Главног пројекта за деоницу ДП Ердевик-Нештин, 
Л=7,8km; 

- Главни пројекат рехабилитације моста на ДП IА реда А3 Кузмин –Адашевци, надвожњак 
Адашевци ИД 00004; 

 

ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ 
- Појачано одржавање раскрснице ДП IIA 100 и улица Милана Ракића, Филипа Вишњића и 

Ђорђа Војновића у Инђији; 
- IБ 15 и IIA 102 раскрсница на km 498+021,00 општина Бечеј; 
- IIА 130 Црепајски пут (Панчево), кружни ток на km 208+303,000; 

- IIA100 и IIА 102 Кружни ток на улазу у Нови Сад; 
- IА 102 Кружна раскрсница у Молу; 

- IБ15 и IIА 116 Кружна раскрсница у Новом Бечеју (опасно место;) 
- ПДР за надвожњак на ДП II реда бр.102 (М22.1) између Бачке Тополе и Малог Иђоша на 

km70+640; 
- Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на ДП II реда бр.110, 

деоница Тител-Перлез; 
- Уредба о категоризацији државних путева са пратећим Рефернтним сиситемом државних 

путева Републике Србије, децембар 2015. године. 

-  
 
 

  

                                                   
17 Допис добијен од ЈП „Путеви Србије“ број 95-1644 од 26.01.2016. године 
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4. СТАЊЕ ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
АП Војводине представља простор који је у смислу постојеће и просторно-планске 

документације у изради, веома добро покривен. ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ од 2002. 
године у оквиру сталних послова за потребе Оснивача води Регистар просторно-планске и 
урбанистичке документације до нивоа Генералних планова насеља. Регистар се ажурира на 
шестомесечном нивоу.  
 

Један од пет основних циљева остваривања РПП АПВ: РАЦИОНАЛНО АКТИВИРАЊЕ 
ТЕРИТОРИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЧИТАВОЈ ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ПРЕКО 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И ПОЛИЦЕНТРИЗМА се између осталих, разрађује и преко показатеља 37 
Покривеност простора просторно-планском документацијом који се обрађује у склопу овог 

извештаја садржи пет тематских карата:  
- Стање планске документације за заштићена природна и културна добра у АП Војводини; 
- Стање планске документације за инфраструктурне коридоре у АП Војводини – донети 

плански документи; 

- Стање планске документације за инфраструктурне коридоре у АП Војводини – плански 
документи чија је израда у току; 

- Преглед просторних планова градова и општина у АП Војводини по фазама израде и 

- Регистар донетих просторних и урбанистичких планова за период 15.12.2014.-30.06.2015. 
године. 

 

За територију АП Војводине донет је Регионални просторни план АП Војводине („Службени 
лист АПВ“, бр. 22/2011). 
 

Преглед просторних планова подручја посебне намене за инфраструктурне коридоре у АП 

Војводини (обележени планови су усвојени 2015. године): 

1. 
ППП инфраструктурног коридора граница 
Хрватске - Београд (Добановци) 

„Службени гласник РС'', бр. 69/2003, 147/2014 

2. 
ППП инфраструктурног коридора Е-75 
Суботица-Београд (Батајница) 

„Службени гласник РС“, бр. 69/2003 и 36/2010, 
143/2014, 81/2015 

3. 
ППП инфраструктурног коридора државног 
пута I реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и 
државног пута I реда бр. 19 Шабац-Лозница  

„Службени гласник РС“, бр. 40/2011 

4. 
ППППН система продуктовода кроз Републику 
Србију (Сомбор-Нови Сад-Панчево-Београд-
Смедерево-Јагодина-Ниш) 

„Службени гласник РС“, бр. 19/2011 

5. 
ППППН за инфраструктурни коридор за 
далековод 2x400kV ТС Панчево 2 - граница 
Румуније 

„Службени лист АПВ“, бр. 3/2012 

6. 
ППППН транснационалног гасовода „Јужни ток 
кроз Србију“  

„Службени гласник РС“, бр. 119/2012 

7. 
Измене и допуне ППППН транснационалног 
гасовода „Јужни ток“ 

„Службени гласник РС“, бр. 98/2013 

8. 
ППППН међународног водног пута Е-80 – 
Дунав (Паневропски коридор 7) 

„Службени гласник РС“, бр. 14/2015 

9. 

ППППН инфраструктурног коридора нафтовода 
од сабирно отпремне станице Турија север до 
рафинерије Нови Сад са елементима детаљне 
регулације 

„Службени лист АПВ“, бр. 14/2015 

 

 

Преглед просторних планова подручја посебне намене за заштићена природна и културна 
добра у АП Војводини (обележени планови су усвојени 2015. године): 

1. ППППН Фрушке горе до 2022. године „Службени лист АПВ“, бр. 16/2004 

2. ППППН СРП Делиблатска пешчара  „Службени лист АПВ“, бр. 8/2006 

3. ППППН СРП Обедска Бара  „Службени лист АПВ“, бр. 8/2006 

4. ППППН СРП Стари Бегеј-Царска бара „Службени лист АПВ“, бр. 8/2009 

5. ППППН СРП Засавица „Службени гласник РС“, бр. 66/2011 

6. ППППН СРП „Горње Подунавље“ „Службени лист АПВ“, бр. 3/2012 

7. ППППН СРП „Ковиљско-Петроварадински“ рит  „Службени лист АПВ“, бр. 3/2012 

8. 
ППППН мултифункционалног еколошког 
коридора Тисе 

„Службени лист АПВ“, бр. 14/2015 

9. ППППН Културног предела Бач „Службени лист АПВ“, бр. 14/2015 
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Преглед просторних планова јединица локалне самоуправе у АП Војводини (обележени 

планови су усвојени 2015. године): 
1. ППО Ада „Сл. лист општине Ада“ бр. 12/2009 

2. ППО Алибунар  „Сл. лист општине Алибунар“ бр. 12/2012 

3. ППО Апатин „Сл. лист општине Апатин“ бр. 6/2013 

4. ППО Бач „Сл. лист општине Бач“ бр. 9/2015 

5. ППО Бачка Паланка „Сл. лист општине Бачка Паланка“ бр. 20/2012 

6. ППО Бачка Топола „Сл. лист општине Бачка Топола“ бр. 1/2010 

7. ППО Бачки Петровац „Сл. лист општине Бачки Петровац“ бр. 8/2007 

8. ППО Бела Црква  „Сл. лист општине Бела Црква“ бр. 8/2008 

9. ППО Беочин „Сл. лист општине Беочин“ бр. 13/2012 

10. ППО Бечеј „Сл. лист општине Бечеј“ бр. 3/2012 

11. ППО Вршац „Сл. лист општине Вршац“ бр. 11/2009 

12. ППО Жабаљ „Сл. лист општине Жабаљ“ бр. 6/2011 

13. ППО Житиште „Сл. лист општине Житиште“ бр. 17/2011 

14. Просторни план града Зрењанина „Сл. лист града Зрењанина“ бр. 11/2011 

15. ППО Инђија „Сл. лист општине Инђија“ бр. 7/2012 

16. ППО Ириг „Сл. лист општина Срема“ бр. 13/2014 

17. ППО Кањижа „Сл. лист општине Кањижа“ бр. 19/2012 

18. ППО Кикинда „Сл. лист општине Кикинда“ бр. 12/13 и 16/13 

19. ППО Ковачица „Сл. лист општине Ковачица“ бр. 13/12, 9/14 

20. ППО Ковин  „Сл. лист општине Ковин“ бр. 18/2012 

21. ППО Кула „Сл. лист општине Кула“ бр. 1/2010 

22. ППО Мали Иђош „Сл. лист општине Мали Иђош“ бр. 1/2010 

23. ППО Нова Црња „Сл. лист општине Нова Црња“ бр.8/11, 10/14, 12/14 

24. ППО Нови Бечеј „Сл. лист општине Нови Бечеј“ бр. 6/2012 

25. ППО Нови Кнежевац „Сл. лист општине Нови Кнежевац“ бр. 23/2015 

26. Просторни план Града Новог Сада „Сл. лист Града Новог Сада“ бр. 11/2012 

27. ППО Опово „Сл. лист општине Опово“ бр. 3/2011 

28. ППО Оџаци „Сл. лист општине Оџаци“ бр. 11/11, 12/11 

29. Просторни план Града Панчева „Сл. лист Града Панчева“ бр. 22/2012 и 25/2012 

30. ППО Пећинци „Сл. лист општина Срема“ бр. 7/2007 

31. ППО Пландиште „Сл. лист општине Пландиште“ бр. 9/2011 

32. ППО Рума  „Сл. лист општина Срема“ бр. 7/2015 

33. ППО Сента „Сл. лист општине Сента“ бр. 7/2008 

34. ППО Сечањ „Сл. лист општине Сечањ“ бр. 8/2013 

35. Просторни план града Сомбора  „Сл. лист града Сомбора“ бр. 5/14 

36. ППО Србобран „Сл. лист општине Србобран“ бр. 5/2013 

37. Просторни план града Сремска Митровица  „Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 9/2009 

38. ППО Сремски Карловци „Сл. лист општине Сремски Карловци“ бр. 15/2014 

39. ППО Стара Пазова „Сл. лист општина Срема“ бр. 12/09, 17/12, 38/13 

40. Просторни план града Суботице  „Сл. лист Града Суботице“ бр. 16/2012 

41. ППО Темерин „Сл. лист општине Темерин“ бр. 21/2014 

42. ППО Тител „Сл. лист општине Тител“ бр. 17/2008 

43. ППО Врбас „Сл. лист општине Врбас“ бр. 7/2011 

44. ППО Чока  „Сл. лист општине Чока“ бр. 11/2013 

45. ППО Шид  „Сл. лист општина Срема“ бр. 1/2011 
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5. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  

АП ВОЈВОДИНЕ 
 
Одлуком о оснивању ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ („Службени лист АПВ“,  
број 10/02) послови на формирању информационог система о простору АП Војводине, 
утврђени су као стални послови Завода. Њихово финансирање се у континуитету (од 2003. 

године) обезбеђује из буџета АП Војводине. 
 
Све планиране активности у 2015. години, везане за прикупљање, обраду и графичку 
презентацију података и показатеља за мониторинг просторног развоја АП Војводине, 
реализоване су на основу чл. 7, став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању ЈП „Завод за урбанизам 
Војводине“, а у складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2015. годину. Овим 

Програмом утврђено је да ће се показатељи реализовати у складу са моделом утврђеним за 
потребе праћења просторног развоја у Републици Србији. У оквиру развоја информационог 

система у 2015. години настављене су активности на дефинисању и успостављању 
механизама размене геопросторних информација, који се развијају као место за приступање 
геоподацима и придруженим сервисима. Ове активности представљају припрему за 
формирање регионалног информационог система о стању у простору на нивоу АПВ (на основу 
чл. 4 Правилника о садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских 

докумената, „Сл. гласник РС“ 33/2015). 
 
У овом документу приказани су методологија израде показатеља просторног развоја и 
хронологија праћења показатеља просторног развоја АП Војводине. 
 

5.1. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПОКАЗАТЕЉА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

 
Просторним планом Републике Србије (2010. година) утврђен је модел главних показатеља за 
мониторинг просторног развоја, који је анализиран у Програму имплементације Просторног 
плана Републике Србије за период 2011-2015. године (у даљем тексту Програм 

имплементације ПП РС). На основу те анализе опредељен је сет од 25 показатеља који 
испуњавају услове да се примене у првим извештајима о стању просторног развоја (група 

„а“). Затим је утврђено 8 показатеља који су измењени у односу на основни модел. 
Показатељи за регионални БДП замењени су показатељима за регионалну БДВ, а такође је 
додат показатељ о покривености територије важећим просторним плановима. 
 
У Програму имплементације ПП РС извршена је провера и тестирање иницијалног модела 
показатеља у смислу могућности њихове примене у годишњим извештајима о остваривању ПП 
РС. Детаљна анализа показатеља у погледу употребљивости, степена просторне 

покривености, квалитета мерења, временских серија и расположивости у одговарајућем 
формату за обраду, резултирала је рангирањем показатеља у три групе:  
а)  показатељи који задовољавају минималне захтеве да могу ући у примену,  
б) показатељи који се могу припремити у релативно кратком периоду (не публикују се у 

званичним статистичким извештајима, те захтевају додатни напор за прикупљање и 
израчунавање), 

в) показатељи за чију је израду потребно дуже време, и који ће се реализовати у зависности 

од динамике прилагођавања домаћих статистичких ресурса и других релевантних 
званичних евиденција европским стандардима (показатељи који се прате у другим 
европским земљама у оквиру ESPON мреже). 

 
У Програму имплементације Регионалног просторног плана АП Војводине од 2013-2017. 
године (у даљем тексту Програм имплементације РПП АПВ), (усвојен на Скупштини АП 

Војводине 13.06.2013. године и објављен у „Сл. листу АПВ“ бр. 22/2013) формиран је сет од 
35 показатеља који су били основ за израду првог Извештаја о остваривању РПП АПВ. 
 
Методологијом израде показатеља, утврђеном Програмом имплементације ПП РС 2011-2015. 
година, за сваки показатељ појединачно утврђена је географска покривеност, начин 
израчунавања, интерпретација, извор података, временски интервал, органичења и будући 
развој показатеља.  

 
У току 2015. године обављане су активности које се односе на усаглашавање показатеља 

реализованих у оквиру послова на развоју информационог система о простору АП Војводине 
са основним моделом показатеља за праћење просторног развоја Републике Србије. 
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Показатељи који су били планирани за разраду у 2015. години су: 
 

П 8  – Запослени на одређено време, 
П 10 – Број социјално (непрофитних) станова према броју домаћинстава у програму социјалног 

становања, 
П 14 – Индекс „реда величине” у висини БДП, 
П 38 – Укљученост у рад удружења и организација, 

П 40 – БДП у РРР по становнику, 
П 43 – Однос увоза и извоза региона,  
П 44 – Удео извоза у структури БДП,  
П 50 – Број предузећа у области иновација,  
П 52 – Запосленост у области високих технологија,  
П 53 – Издвајања БДП за област истраживања и развоја, 

П 54 – Приступ широкопојасним системима, 
П 56 – Обим директних страних инвестиција по регионима, 
П 65 – Квалитет вода водотока (класе квалитета), 

П 66 – Квалитет подземне воде и  
П 67 – Специфична потрошња воде у насељима (l/ст/дaн). 
 
У складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, за 2015. 

годину, у оквиру послова на развоју информационог система о простору, обављани су послови 
на разради показатеља из групе „б“, показатељ бр. 14 - Индекс „реда величине” у висини 
БДП, из групе „в“ који се односе на остваривање општег циља „Смањење субрегионалних 
разлика у економском и социјалном погледу“, а то су показатељи бр. 8, бр. 10, бр. 40, бр. 43, 
бр. 44, бр. 50, бр. 52, бр. 53, бр. 54 и бр. 56. 
 
Показатељи који нису израчунати (из разлога недостатка неопходних података)18, су бр. 38 - 

Укљученост у рад удружења и организација, бр. 65 - Квалитет вода водотока (класе 
квалитета), бр. 66 – Квалитет подземне воде и бр. 67 – Специфична потрошња воде у 
насељима (l/ст/дaн). 
 

У току 2015. године донета је нова Уредба о утврђивању Методологије за израчунавање 
степена развијености региона и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 

62/2015 од 14.7.2015. године) чији је текст уграђен у опис показатеља бр. 39 – БДП по 
становнику, међутим, нова Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и 
јединица локалне самоуправе за 2015. годину није донета до краја рада на овом Извештају, те 
овај показатељ остаје непотпуно израчунат. 
 
Од показатеља који припадају групи „в“, и који су били и планирани за разраду, израчунати 
су следећи показатељи: 
 

П 8  – Запослени на одређено време 

П 10 – Број социјално (непрофитних) станова према броју домаћинстава у програму социјалног 
становања, 

П 40 – БДП у РРР по становнику 
П 43 – Однос увоза и извоза региона,  
П 44 – Удео извоза у структури БДП,  

П 50 – Број предузећа у области иновација,  

П 52 – Запосленост у области високих технологија,  
П 53 – Издвајања БДП за област истраживања и развоја, 
П 54 – Приступ широкопојасним системима и  
П 56 – Обим директних страних инвестиција по регионима. 
 
Динамика реализације осталих показатеља (група „в“) утврђених основним моделом, зависиће 
од динамике прилагођавања статистичких ресурса Републике Србије европским стандардима. 

 
Показатељи који су обрађени 2014. године на основу података Пописа 2011. године, у овом 
Извештају ажурирани су новим подацима из публикације „Општине и региони у Србији“, која 
се објављује на годишњем нивоу су показатељи: бр. 1 - Густина насељености, бр. 2 – 
Миграциони биланс 2011-2012, бр. 12 – Стопа запослености, бр. 18 – Годишња стопа 
незапослености, бр. 30 – Доступност примарној здравственој заштити, бр. 33 - Покривеност 

                                                   
18  За показатељ бр. 38 подаци нису добијени од АПР, док за показатеље бр. 65, бр. 66 и бр. 67 подаци нису добијени од 

Агенције за заштиту животне средине и Републичке дирекције за воде. 
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насеља мрежом јавног водовода, бр. 34 - Покривеност насеља канализационом мрежом, бр. 45 

– Запосленост по економским делатностима, бр. 57 – Стопа инвестиција, бр. 68 – Губици воде 
у мрежи и бр. 96 - Број туриста и туристичких ноћења годишње. 
 
Поред показатеља који су обрађени на основу података Пописа 2011. године, остали 

показатељи који се налазе у Извештају ажурирани су новим подацима из публикација 
надлежних Институција које се објављују на годишњем нивоу. Показатељи поново израчунати 
на овај начин су бр. 4 – Стопа фертилитета, бр. 6 – Удео незапосленог становништва до 25 
година, бр. 7 - Запослена лица са високим степеном образовања, бр. 8 – Запослени на 
одређено време, бр. 9 - Стопа запошљавања старијих радника, бр. 10 - Број социјално 
(непрофитних) станова према броју домаћинстава у програму социјалног становања, бр. 19 – 
Удео дуготрајне незапослености, бр. 37 – Покривеност простора просторно-планским 

документима, бр. 77 – Интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже, бр. 84 – 
Насеља у просторима угрожености сеизмичком активношћу, бр. 91 – Заштићена природна 
подручја, бр. 92 – Број заштићених културних добара у региону, бр. 93 – Број локалитета 
културног наслеђа и интегралних целина предложених за заштиту, бр. 98 – Број пројеката са 

међународним учешћем, бр. 102 - Промет путника и робе у речним лукама и бр. 104 Густина 
друмских и пружних прелаза по деоницама граничног подручја. 

 
Показатељ 40. БДП у РРР по становнику је замењен са Однос личне потрошње домаћинства 
(потрошачке корпе) и просечне зараде. 
 
Показатељ бр. 27 - Обим дневних миграција, замењен је са Обимом унутрашњих миграција 
због могућности праћења на годишњем нивоу. 
 

У овом Извештају даје се приказ показатеља за праћење просторног развоја АП Војводине, 
усклађен са показатељима из Програма имплементације ПП РС за период 2011-2015. године, 
из кога су преузети нумерација и назив показатеља. Показатељи су груписани према 
основним циљевима просторног развоја Регоналног просторног плана АП Војводине, у оквиру 
којих је даље извршено разврставање показатеља према оперативним циљевима. Скале 
вредности показатеља утврђене су у складу са вредностима које су препоручене кроз Програм 

имплементације ПП РС. 

 
 

5.2.  ХРОНОЛОГИЈА ПРАЋЕЊА ПОКАЗАТЕЉА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  

АП ВОЈВОДИНЕ 

 

Основна сврха израде показатеља просторног развоја је да омогуће оцену остваривања 
циљева просторног развоја утврђених Просторним планом Републике Србије и Регионалним 
просторним планом АП Војводине. Ови показатељи ће, у циљу обезбеђивања вертикалне 
усаглашености са Просторним планом Републике Србије, бити и основа за израду периодичних 
извештаја о спровођењу Регионалног просторног плана АП Војводине. 
 

У 2011. години за подручје АП Војводине обрађено је (нумерички и графички) 19 показатеља 
из утврђеног сета од 25 показатеља за први период извештавања о спровођењу Просторног 
плана Републике Србије. Завод је, на основу података расположивих у својим базама, 

обрадио и четири показатеља који нису у оквиру прве групе од 25 показатеља, а чије је 
увођење планирано у наредним годинама. То су показатељи бр. 73 (удео урбаног ткива - 
CORINE), бр. 84 (насеља у простору угрожености сеизмичком активношћу), бр. 104 (густина 
друмских и пружних граничних предела по деоницама граничног подручја) и показатељ бр. 22 

(степен концентрације становништва региона у примарном центру). 
 
У 2012. години обрађено је 9 показатеља који су обрађени и у претходном извештају, а за 
које су прибављени нови подаци. Такође обрађено је 11 нових показатеља  
(2 показатеља из групе „а“, 7 показатеља из групе „б“ и 2 показатеља из групе „в“). 
 
У 2013. години израчунато је 36 показатеља од којих је из групе „б“ први пут разрађено 5 

нових показатеља. Обрађено је 6 нових показатеља од којих је један из групе „а“ – бр. 7 – 
Запослена лица са високим степеном образовања и пет из групе „б“: бр. 9 – Стопа 
запошљавања старијих радника бр. 19 – Удео дуготрајне незапослености, бр. 26 – 
Демографски трендови урбаних подручја у односу на рурална подручја, бр. 64 – Удео 

пољопривредних површина под органском/контролисаном производњом и бр. 102 - Промет 
путника и робе у речним лукама. 
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У оквиру развоја Информационог система о простору, у 2014. години израчунато је 50 

показатеља од којих је из групе „б“ први пут разрађено 17 нових показатеља: бр. 15 – „Gini 
index“ прихода домаћинстава, бр. 17 - Број домаћинстава која живе испод границе 
сиромаштва, бр. 21 – Индекс величине насеља према броју становника, бр. 32 - Удео 
становништва које живи унутар 30-минутне изохроне од железничке станице, бр. 41 - Однос 

раста БДП и раста запослености региона, бр. 42 - Стопа раста БДП по становнику, бр. 46 Удео 
пољопривреде, шумарства и рибарства у додатој вредности региона, бр. 47 Удео технолошки 
напредне прерађивачке индустрије у додатој вредности региона, бр. 48 Удео финансијских и 
пословних услуга у додатој вредности региона и бр. 49 Удео административних, образовних, 
здравствених и социјалних услуга у додатој вредности региона, бр. 51 - Запосленост у 
области истраживања и развоја (% у укупној запослености), бр. 62 - Основна цена рада, бр. 
72 - Урбани раст - ширење урбаног подручја, бр. 79 - Обновљива енергија у укупној 

производњи енергије, бр. 83 - Насеља и култивисана подручја потенцијално угрожена од 
поплава (CORINE), бр. 87 - % Комуналног отпада који се организовано сакупља (% 
домаћинстава) и бр. 89 - % Укупне количине отпада који се рециклира. 
 

У оквиру развоја Информационог система о простору, у 2015. години обрађено је 11 нових 
показатеља који се први пут налазе у Извештају од којих је један из групе „б“ – бр. 14 – 

Индекс „реда величине“ у висини БДП, и девет из групе „в“: бр. 8 - Запослени на одређено 
време, бр. 10 - Број социјално (непрофитних) станова према броју домаћинстава у програму 
социјалног становања, бр. 40 – БДП у РРР по становнику, бр. 43 - Однос увоза и извоза 
региона, бр. 44 - Удео извоза у структури БДП, бр. 50 - Број предузећа у области иновација, 
бр. 52 - Запосленост у области високих технологија, бр. 53 – Издвајања БДП за област 
истраживања и развоја и бр. 54 - Приступ широкопојасним системима и бр. 56 - Обим 
директних страних инвестиција по регионима. 

 
У складу са подацима који су доступни на годишњем нивоу, који се ажурирају и објављују у 
различитим публикацијама сваке године, поново је разрађено 40 показатеља. 
 
У наредном периоду наставиће се са прикупљањем, обрадом и графичком презентацијом 
података и показатеља везаном за мониторинг просторног развоја АП Војводине, ради 

континуитета праћења сета показатеља урађених до сада. 

 
У оквиру развоја информационог система који води Завод, у наредном периоду је планиран 
наставак послова на прикупљању статистичких и других података како би се наставило са 
следећим активностима: 
- анализи усаглашености показатеља који су до сада праћени у оквиру послова на 

формирању информационог система о простору АП Војводине са новим моделом 

показатеља просторног развоја, утврђених Просторним планом Републике Србије и 
- прикупљању и обради података за израду нових показатеља. 
 
Ови подаци су неопходни како би се наставио континуитет израчунавања показатеља из 
Програма имплементације РПП АПВ, као и даљи развој основног модела показатеља 
просторног развоја Програма имплементације ПП РС у складу са доступним подацима. 
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6. ОЦЕНА СТАЊА РАЗВОЈА У ПРОСТОРУ 
 

Програм имплементације РПП АПВ представља обавезни документ за спровођење Регионалног 
просторног плана АПВ, односно акциони план за реализацију приоритета и праћење утицаја 
развојних активности на простору АПВ. У циљу праћења реализације развојних циљева и 

стратешких приоритета, Законом о планирању и изградњи је уведено годишње извештавање о 
променама у простору. 
 

Простор АП Војводине одликује се специфичним вредностима, као што су регионалне 
различитости и значајан степен природне очуваности, што му даје објективне могућности за 
квалитетан просторни развој. Стална брига о заштити идентитета и ефикасно управљање 
простором спроводи се кроз континуирани процес израде просторних планова, како оних који 
се односе на посебне намене заштићених подручја и инфраструктурних система, тако и 

просторних и урбанистичких планова на локалном нивоу. 
 

Период сагледавања се односи на промене у простору од 2010. године, када је усвојен 

Просторни план Републике Србије, преко 2011. године, када је усвојен Регионални просторни 
план АП Војводине и урађен Попис становништва - до 2012 и 2013. године када је усвојен 
Програм имплементације Регионалног просторног плана АПВ, урађен Попис пољопривреде, а 
резултати Пописа становништва постали доступни у појединим категоријама података. У 
годинама 2014. и 2015. били су доступни подаци појединих служби које обрађују податке на 
годишњем нивоу, као и неки од обрађених података из Пописа становништва и 

пољопривреде. Из године у годину, број и врста података и информација, предвиђених за 
формирање интегралног социо-економског и еколошког прегледа статуса просторног развоја, 
се повећава и мења, тако да ће у наредном периоду бити омогућено изношење прецизнијих 
оцена стања развоја у простору. 
 

Квантитативна анализа прикупљених података, показатеља и стратешких приоритета 
просторног развоја односи се на период од 2013-2015. године, када су рађени годишњи 
извештаји о остваривању РПП АПВ. 
 

С обзиром на неравномерну доступност података неопходних за израчунавање показатеља, 

број показатеља просторног развоја за које су прикупљени подаци о статусу у периоду 2013-
2015. године кретао се на следећи начин: 

- 2013. године: израчунато 36 показатеља од укупно 106,  

- 2014. године: израчунато 50 показатеља од укупно 106,  
- 2015. године: израчунато 51 показатеља од укупно 106. 

 

Број обрађених података у периоду од 2013. до 2015. године је већи од укупног броја (106) због 
тога што су поједини показатељи обрађени у две или три године (када су доступни подаци могуће је 
годишње израчунавање показатеља, што омогућава праћење трендова промена стања у простору). 
 

Однос општих циљева просторног развоја и степена реализације показатеља указују на 
највећу обраду показатеља који су засновани на демографским подацима (84,1%). Основни 
разлози због којих је нижи проценат реализације код осталих показатеља су: 

- подацима који нису доступни (поједине службе немају организоване информационе 

системе који би омогућили прикупљање и размену података), 
- методологија формирања показатеља која није усаглашена са начином прикупљања 

података у Републици Србији. 
 

Табела 2. Однос општих циљева просторног развоја и степена реализације показатеља  

Општи циљеви просторног развоја  
АП Војводине до 2020. године 

Степен 
реализације 
показатеља 

Показатељи  
који нису 

израчунати 

Циљ 1. 
Смањење субрегионалних разлика у економском 
и социјалном погледу 

37/44 84,1% 7/44 15,9% 

Циљ 2. 
Рационално активирање територијалног 
капитала на читавој територији АП Војводине 
преко децентрализације и полицентризма 

11/15 73,3% 4/15 26,7% 

Циљ 3. 
Јачање позиције села уз већу улогу у оквиру 
функционалних подручја градова 

2/3 66,7% 1/3 33,3% 

Циљ 4. 
Уређење и одрживо коришћење природе, 
предела, културног наслеђа и животне средине, 
уз заштиту од непогода и технолошких удеса 

23/35 65,7% 12/35 34,3% 

Циљ 5. 
Интересно и функционално умрежавање региона 
Војводина са другим регионима у Европи 

3/9 33,3% 6/9 66,7% 
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Квантитативна анализа тренда вредности показатеља и стратешких приоритета показује да 

просторни развој АП Војводине обележавају: 
- Демографске промене и даље имају негативне трендове чија је последица драматична 

демографска слика, као и тенденција пада виталних демографских карактеристика 
(природног раста становништва, старења и смањивања удела активног становништва у 

укупном броју становника). Квалитативне промене у структурама становништва (старосна, 
образовна итд.) имају утицаја на дугорочне пројекције демографских карактеристика. 
Посебно је тешка ситуација у пограничним и мање развијеним подручјима у којима мере за 
унапређење регионалног развоја и помоћ демографско угроженим подручјима још увек 
нису оствариле потребни ефекат. Мере и инструменти усвојени кроз Регионални просторни 
план АП Војводине још увек нису довеле до резултата који воде смањивању 
субрегионалних разлика и јачању просторног идентитета депопулационих подручја; 

- Наставља се тренд интереса изградње и улагања на посебно вредним просторима уз 
градове (посебно развој радних зона за гринфилд инвестиције на пољопривредном 
земљишту); 

- Неефикасност модела полицентричног развоја, тешко успостављање утицаја 

функционално-урбаних подручја (ФУП) и недовољно истакнута улога мањих градова и 
општинских центара у формирању целовитог урбаног система. АП Војводина има правилну 

мрежу насеља и мрежу центара, али успорени привредни раст је утицао на поремећај у 
међунасељској комуникацији; један од приоритета који је остварен у овој области је 
додељивање Вршцу и Кикинди статуса града, што увећава шансе ових локалних 
самоуправа да унапреде свој развој; 

- Недовољно коришћење постојећих потенцијала у изграђеним зонама (урбана обнова, 
трансформација, модернизација). Постоје позитивни примери очувања и активирања 
индустријског наслеђа (Панчево, Кикинда…); 

- Релативна очуваност природних ресурса (пољопривредно и шумско земљиште, воде, 
заштићени делови природе) и културних добара, уз недовољну искоришћеност њихових 
потенцијала за развој одређених видова туризма и активности везане за рурални развој 
које су евидентиране у просторним плановима подручја посебне намене; 

- Неравномерност развоја инфраструктурних система (што утиче на мањи степен 
доступности, а тиме и конкурентности појединих просторних целина); 

- Веома споро решавање комуналних проблема који су од значаја за очување и унапређење 

животне средине. Формирање система регионалног депоновања комуналног отпада је 
започето радом регионалних депонија у Сремској Митровици, Кикинди и Панчеву, док су у 
Инђији и Суботици у фази реализације. Одвођење отпадних вода из насеља остаје као 
веома велики проблем за АПВ (мали број пречистача функционише добро и квалитетно);  

- Неискоришћеност или недовољна искоришћеност обновљивих извора енергије, чији је 
потенцијал истакнут у свим стратешким документима на нивоу Покрајине. 

 
На неке од наведених оцена указано је и у Регионалном просторном плану АП Војводине, те 
се може констатовати да се настављају поједини трендови који су забележени у самом РПП 
АПВ. Ситуација указује на неопходност јачања мера и инструмената имплементације РПП АПВ, 
како би се створио амбијент за остваривање планских решења. 
 
Приказани подаци о реализацији планираних стратешких пројеката у циљу остваривања 

приоритета (табела 3) дају увид у интензитет и статус развојних активности планираних 

Програмом имплементације РПП АПВ, а које се спроводе ради достизања планираног нивоа 
развоја у АПВ. 
 
Табела 3. Преглед реализације стратешких приоритета 2015. године 

Реализација стратешких приоритета до 2015. године 

Реализовани стратешки пројекти 4/66 6,1% 

Постоји напредак у реализацији стратешког 
пројекта 

41/66 62,1% 

Активности на реализацији стратешког 
пројекта стагнирају  

6/66 9,1% 

Нема започетих активности у реализацији 
стратешког пројекта или подаци нису 
достављени 

15/66 22,7% 

 
 

У анализи реализације стратешких приоритета видљиво је да је реализовано 6,1%, док код 
62,1% постоји напредак у реализацији, што чини две трећине приоритета. Код једне трећине 
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стратешких приоритета активности на реализацији стагнирају (започете активности које су из 

неких разлога обустављене, 9,1%) или нису ни започете (22,7%). Сви ови приоритети ће бити 
преиспитани и приликом израде новог Програма имплементације РПП АПВ за наредни период. 
 
Приликом прикупљања података за овај Извештај, исказана је потреба веће сарадње између 

институција и развоја стандардизованих механизама за једноставну и ефикасну размену и 
управљање просторним подацима, информацијама и сервисима; с друге стране, то указује и 
на потребу повећања међуинституционалне координације приликом изградње секторских 
информационих платформи за доношење благовремених одлука у надлежности АПВ у 
наредном периоду.  
 
Извештај о остваривању РПП АПВ за 2015. годину даје пресек стања просторног развоја АП 

Војводине, али и одговора изазову просторног развоја у наредном периоду. Извештај о 
просторном развоју за 2015. годину у складу је са предвиђеном фазном реализацијом модела 
имплементације РПП АП Војводине кроз постепено изграђивање система праћења и 
оцењивања статуса показатеља просторног развоја и статуса стратешких приоритета и 

пројеката. 
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УВОД 
 

Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: РПП 
АПВ) донела је Скупштина АП Војводине 07.12.2011. године („Службени лист АПВ“, број 22/11), 
као најважнији стратешки документ просторног развоја АП Војводине. 
 
Чланом 58. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) регулисано 
је да Програм имплементације Регионалног просторног плана утврђује мере и активности за 

спровођење регионалног просторног плана за раздобље од пет година, као и да га доноси орган 
надлежан за доношење плана, у року од једне године од дана ступања на снагу плана. Такође, 
Законом је утврђена обавеза подношења годишњих извештаја о остваривању регионалног 
просторног плана органу надлежном за доношење плана. 
 
Програм имплементације РПП АПВ, донела је Скупштина АП Војводине 13.06.2013. године 

(„Службени лист АПВ“, број 22/13) за период од 2013. до 2017. године, уз обавезу израде 
годишњих извештаја о остваривању РПП АПВ.  
 
У складу са Законом о планирању и изградњи, РПП АПВ и Програмом имплементације РПП АПВ, 
начињен је Годишњи извештај о остваривању РПП АПВ за 2016. годину (у даљем тексту: 
Извештај).  
 

Основни и посебни елементи методологије за праћење и процену имплементације планских 
решења, идентификовани су и детаљно описани у Програму имплементације (ПИ) ППРС-а за 
период 2011-2015. године. Успостављање структуре за годишње извештавање о статусу 
просторног развоја одвија се кроз следеће активности:  
1) утврђивање и интерпретација вредности низа показатеља просторног развоја, као и  
2) праћење и процена статуса реализације стратешких приоритета и пројеката у АП Војводини, 

који су дефинисани Програмом имплементације РПП АПВ 2013-2017. године. 

 
Донета је Уредба о утврђивању Програма имплементације Просторног плана Републике Србије 
за период 2016-2020. године, који ће бити основ за израду наредног Програма имплементације 
Регионалног просторног плана АП Војводине 2017-2021. године. 
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1. ПРЕГЛЕД ПОКАЗАТЕЉА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ 
РПП АПВ 

 
Имајући у виду степен разрађености основног модела показатеља на републичком нивоу, као и 
могућност приступа подацима потребним за њихово израчунавање, Извештај садржи 
текстуално, графички и табеларно приказаних 55 показатеља који су основа за израду истог:  
 
1.    Густина насељености (критична маса) 

2.    Миграциони биланс 
3.    Удео становништва по великим старосним групама 
4.    Стопа фертилитета 
5.    Становништво са високим образовањем 
6.    Удео незапосленог становништва до 25 година 
7.    Запослена лица са високим степеном образовањa 
8.    Запослени на одређено време 

9.    Стопа запослености старијих радника 
11.  Стопа активности мушког и женског становништва 
12.  Стопа запослености 
15.  „Гини коефицијент“ прихода домаћинстава 
17.  Број домаћинстава који живе испод границе сиромаштва 
18.  Годишња стопа незапослености 

19.  Удео дуготрајне незапослености 
27.  Обим унутрашњих миграција 
30.  Доступност примарној здравственој заштити 
33.  Покривеност насеља (% броја домаћинстава) мрежом јавног водовода 
34.  Покривеност насеља (% броја домаћинстава) канализационом мрежом 
35.  Покривеност насеља (% броја домаћинстава) електро мрежом високе сигурности 

снабдевања 

36.  Број интернет корисника 
37.  Покривеност простора просторно-планским документима 

39.  БДП по становнику 
41.  Однос раста БДП и раста запослености региона 
42.  Стопа раста БДП по становнику (%) 
43.  Однос увоза и извоза региона 
44.  Удео извоза у структури БДП 

45.  Запосленост по економским делатностима 
46.  Удео пољопривреде, шумарства и рибарства у додатој вредности региона 
47.  Удео технолошки напредне прерађивачке индустрије у додатој вредности региона 
48.  Удео финансијских и пословних услуга у додатој вредности региона 
49.  Удео административних, образовних, здравствених и социјалних услуга у додатој 

вредности региона 

50.  Број предузећа у области иновација 
51.  Запосленост у области истраживања и развоја (% у укупној запослености) 
52.  Запосленост у области високих технологија 

53.  Издвајања БДП за област истраживања и развоја 
54.  Приступ широкопојасним системима 
56.  Обим директних страних инвестиција по регионима 
57.  Стопа инвестиција 

62.  Основна цена рада 
64.  Удео пољопривредних површина под органском/контролисаном производњом 
65.   Квалитет вода водотока 
66.   Квалитет подземне воде 
68.  Губици воде у мрежи (%) 
72.  Урбани раст - ширење урбаног подручја 
77.  Интензитет саобраћаја према деоницама саобраћајне мреже 

80.  Потрошња енергије по изворима и врсти корисника 
86.  Количина генерисаног комуналног отпада из насеља региона 
88.  Стварање индустријског отпада 
91.  Заштићена природна подручја 

92.  Број заштићених културних добара у региону 
96.  Број туриста и туристичких ноћења годишње 
98.  Број пројеката са међународним учешћем 

102.  Промет путника и робе у речним лукама  
104.  Густина друмских и пружних прелаза по деоницама граничног подручја. 
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Листа показатеља ће се преиспитати и дефинисати Програмом имплементације Регионалног 

просторног плана АП Војводине за период 2017-2021. године у складу са даљим развојем 
основног модела показатеља на републичком нивоу. Имајући у виду специфичности АП 
Војводине, као и досадашње искуство у обради показатеља, основни модел је у наредном 
периоду, потребно проширити допунским показатељима који ће омогућити прецизнији увид у 

трендове просторног развоја.  
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2. СТАЊЕ ПОКАЗАТЕЉА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ У 
СКЛАДУ СА ЦИЉЕВИМА 

 
 
Показатељи просторног развоја груписани су према основним циљевима дефинисаних 
Регионалним просторним планом АПВ и указују на њихово остваривање (табела 1).  
 
 

Број показатеља се везује за редне бројеве које су показатељи добили у Програму 
имплементације ППРС, како би се показатељи једноставније пратили и поредили.  
 
 
Табела 1. Однос циљева и показатеља просторног развоја 

 Циљ Број и назив показатеља 

1.1.  

ПОКАЗАТЕЉИ СМАЊЕЊА 
СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ 
ПОГЛЕДУ 

1. Густина насељености (критична маса) 

2. Миграциони биланс 

3. Удео становништва по великим старосним групама 

4. Стопа фертилитета 

5. Становништво са високим образовањем 

6. Удео незапосленог становништва до 25 година 

7. Запослена лица са високим степеном образовања 

8. Запослени на одређено време 

9. Стопа запошљавања старијих радника 

11. Стопа активности мушке/женске популације (15-64) 

12. Стопа запослености 

15. „Gini index“ прихода домаћинстава 

17. Број домаћинстава која живе испод границе 
      сиромаштва 

18. Годишња стопа незапослености 

19. Удео дуготрајне незапослености 

39. БДП по становнику 

41. Однос раста БДП и раста запослености региона 

42. Стопа раста БДП по становнику (%) 

43. Однос увоза и извоза региона 

44. Удео извоза у структури БДП 

45. Запосленост по економским делатностима 

46. Удео пољопривреде, шумарства и рибарства у 
      додатој вредности региона 

47. Удео технолошки напредне прерађивачке  
      индустрије у додатој вредности региона 

48. Удео финансијских и пословних услуга у додатој 
      вредности региона 

49. Удео административних, образовних, 
      здравствених и социјалних услуга у додатој 
      вредности региона 

50. Број предузећа у области иновација 

51. Запосленост у области истраживања и развоја  
      (% у укупној запослености) 

52. Запосленост у области високих технологија 

53. Издвајања БДП за област истраживања и развоја 

54. Приступ широкопојасним системима 

56. Обим директних страних инвестиција по регионима 

57. Стопа инвестиција 

1.2. 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЦИОНАЛНОГ 
АКТИВИРАЊА ТЕРИТОРИЈАЛНОГ 
КАПИТАЛА НА ЧИТАВОЈ 
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 
ПРЕКО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И 
ПОЛИЦЕНТРИЗМА 

30. Доступност примарној здравственој заштити 

33. Покривеност насеља (% броја домаћинстава) 
      мрежом јавног водовода 

34. Покривеност насеља (% броја домаћинстава) 
      канализационом мрежом 

35. Покривеност насеља (% броја домаћинстава) 
      електро мрежом високе сигурности снабдевања 

36. Број интернет корисника 

37. Покривеност простора просторно-планским 
      документима 

1.3. 

ПОКАЗАТЕЉИ ЈАЧАЊА ПОЗИЦИЈЕ 
СЕЛА УЗ ВЕЋУ УЛОГУ У ОКВИРУ 
ФУНКЦИОНАЛНИХ ПОДРУЧЈА 
ГРАДОВА 
 
 

27. Обим унутрашњих миграција 
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 Циљ Број и назив показатеља 

 
 
 

1.4. 
 
 
 
 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЉИ УРЕЂЕЊА И 
ОДРЖИВОГ КОРИШЋЕЊА 
ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ 
НАСЛЕЂА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
УЗ ЗАШТИТУ ОД НЕПОГОДА И 
ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 
 
 
 

62. Основна цена рада 

64. Удео пољопривредних површина под  
      органском/контролисаном производњом 

65. Квалитет вода водотока 

66. Квалитет подземне воде 

68. Губици воде у мрежи (%) 

72. Урбани раст – ширење урбаног подручја 

77. Интензитет саобраћаја према деоницама  
      саобраћајне мреже 

80. Потрошња енергије по изворима и врсти корисника 

86. Количина генерисаног комуналног отпада из насеља  
      региона 

88. Стварање индустријског отпада 

91. Заштићена природна подручја 

92. Број заштићених културних добара у региону 

96. Број туриста и туристичких ноћења годишње 

1.5. 

ПОКАЗАТЕЉИ ИНТЕРЕСНОГ И 
ФУНКЦИОНАЛНОГ УМРЕЖАВАЊА 
РЕГИОНА ВОЈВОДИНА СА ДРУГИМ 
РЕГИОНИМА У ЕВРОПИ 

98. Број пројеката са међународним учешћем 

102. Промет путника и робе у речним лукама  

104. Густина друмских и пружних прелаза по деоницама 
граничног подручја 

 
Извори података на основу којих су израчунати показатељи просторног развоја наведени су на 
крају Извештаја, у поглављу 7. Списак коришћених докумената и извора података. Извори који 
су били доступни приликом израде Извештаја садрже податке који се односе на 2014, 2015. и 
2016. годину. 
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Показатељ 1: Густина насељености (критична маса) 

 

Општи циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Одрживи демографски развој 

Оперативни циљ Уравнотежени размештај становништва 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 1 

Показатељ Густина насељености (критична маса) 
- приказ по општинама/градовима и 
областима 

 

 

Табела 2. Густина насељености (критична маса)* 

Алфа-
нумерички 

код/ 
Матични 

број ЈЛС** 

Назив 
статистичке 

територијалне 

јединице** 

Густина насељености 
(бр. ст./km2) Процењен број 

становника, 2015 
2014 2015 

RS121 
Западнобачка 
област 

73,06 72,20 179639 

80381 Сомбор-град 68,50 67,75 82389 

80047 Апатин 73,69 72,86 27688 

80233 Кула 86,46 85,40 41078 

80306 Оџаци 70,30 69,30 28484 

 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

67,77 67,26 285597 

80314 Панчево-град 161,39 160,69 121482 

80039 Алибунар 32,28 31,93 19224 

80098 Бела Црква 47,72 47,17 16652 

80128 Вршац 63,71 63,20 50558 

80217 Ковачица 58,83 58,34 24443 

80225 Ковин 44,94 44,49 32480 

80292 Опово 50,04 49,44 10037 

80349 Пландиште 28,37 27,99 10721 

 

RS123 
Јужнобачка 
област 

153,10 153,18 616722 

89010 Град Нови Сад 498,63 502,05 350930 

80055 Бач 38,13 37,68 13753 

80063 Бачка Паланка 91,80 90,98 53678 

80080 Бачки Петровац 83,05 82,54 13042 

80101 Беочин 83,39 82,72 15304 

80110 Бечеј 74,74 74,31 36187 

80462 Врбас 109,12 108,07 40634 

80136 Жабаљ 64,32 63,99 25596 

80390 Србобран 56,12 55,71 15822 

80411 Сремски Карловци 168,39 167,47 8541 

80446 Темерин 165,28 164,44 27955 

80454 Тител 59,11 58,54 15280 
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Алфа-

нумерички 
код/ 

Матични 
број ЈЛС** 

Назив 

статистичке 
територијалне 

јединице** 

Густина насељености 

(бр. ст./km2) Процењен број 
становника, 2015 

2014 2015 

RS124 
Севернобанатска 
област 

61,49 60,83 141612 

80209 Кикинда 73,34 72,49 56760 

80012 Ада 72,93 72,25 16400 

80195 Кањижа 61,72 61,17 24406 

80276 Нови Кнежевац 35,72 35,28 10761 

80365 Сента 77,49 76,76 22490 

80489 Чока 34,07 33,63 10795 

 

RS125 
Севернобачка 
област 

102,93 102,28 182470 

80438 Суботица-град 138,64 138,04 139011 

80071 Бачка Топола 54,20 53,50 31884 

80241 Мали Иђош 64,67 63,95 11575 

 

RS126 
Средњобанатска 
област 

56,05 55,50 180772 

80152 Зрењанин-град 90,96 90,21 119710 

80144 Житиште 30,57 30,12 15814 

80250 Нова Црња 36,03 35,58 9713 

80268 Нови Бечеј 38,29 37,96 23116 

80373 Сечањ 24,17 23,75 12419 

 
RS127 Сремска област 88,01 87,49 304889 

80403 
Сремска Митровица-
град 

102,61 101,93 77667 

80179 Инђија 121,74 121,15 46641 

80187 Ириг 45,68 45,33 10426 

80322 Пећинци 40,05 39,86 19492 

80357 Рума 91,03 90,47 52651 

80420 Стара Пазова 186,83 186,32 65213 

80497 Шид 48,33 47,74 32799 

*Извор: РЗС, 2016, „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У СРБИЈИ 2015“, РЗС, 2015. 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
 

Oпис показатеља: 

Густина насељености представља укупан број становника на квадратном километру и указује 
на просторни размештај становништва унутар области Републике Србије. Размештај 
становништва је један од основних показатеља социо-економског развоја, пружајући 
информације, како о потенцијалима (у смислу радне снаге, корисника услуга, потрошача, итд.), 
тако и у смислу специфичних развојних изазова (урбана дисекономија, депопулација подручја, 
производна виталност подручја, оправданост опремања техничком инфраструктуром). За 
диференцирање територија, према критеријумима Европске уније, као и ESPON-а, руралним 

подручјима се сматрају она са густинама мањим од 100 ст/km2, док су потенцијална 
агломерацијска подручја са густинама преко 200 ст/km2. 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Размештај становништва је један од основних показатеља уравнотежености демографског и 
социо-економског развоја који пружа информације о потенцијалима као што су радна снага, 
број потенцијалних корисника услуга, потрошача, итд. У комбинацији са другим, овај 

показатељ указује и на специфичне развојне прилике, изазове и потребе, од којих су 
најзначајнији: депопулација подручја или његова пренасељеност, производна виталност 
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подручја, његова потреба и оправданост опремања техничком инфраструктуром, повећани 

саобраћај, ниво буке у урбаним пренасељеним срединама, већи притисак на земљиште и 
животну средину и друго. 

 
Карта 1. Густина насељености по јединицама локалних самоуправа 2014. године 

 

 

 
Карта 2. Густина насељености по јединицама локалних самоуправа 2015. године 
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Ограничења мерења показатеља: 

Густину насељености је најбоље приказати за мање територијалне јединице (ниво насеља). 
Због непостојања прецизне и одређеније дефиниције насеља, као и недостатка адекватних 
критеријума за класификацију подручја на урбана и рурална, дефинисање типологије насеља и 
подручја у Републици Србији одвија се веома отежано. Ово захтева редефинисање појма 

насеља и успостављање нове класификације насеља према типу (нека нова подела која поред 
урбаног и руралног типа познаје још неки прелазни облик/тип). Овим би се донекле избегао 
проблем „вештачких“ густина када су у питању велике просторне јединице, док би се 
истовремено много јасније уочиле постојеће разлике између урбаних и руралних подручја. 
Такође, пожељно је да се густина насељености прикаже коришћењем података за мање 
просторне јединице (ниво насеља или најмање ниво јединице локалне самоуправе, мада би 
идеално било на нивоу растерске мреже 500x500 m) како би се добила прецизнија слика. 

 
Стање показатеља за просторни развој: 
Просечна густина насељености1 за АП Војводину износи 87,5 ст/km2, колико је и просечна 
густина за Сремску област. Од седам области, само две области (Јужнобачка, Севернобачка) 

имају већу густину од просечне за АП Војводину. Најмању густину насељености има 
Средњебанатска област (55,5 ст/km2). Посматрано по општинама и градовима најбројније су 

општине (њих 33), са густином испод просечне вредности за АП Војводину, а 14 општина које 
се налазе у пограничном подручју имају изразито малу густину насељености до 50 ст/km2. 
Општине и градови са густином насељености од 100-200 ст/km2 налазе се на осовини развоја, 
односно у зони утицаја коридора X, и то су Суботица-град, општине Врбас, Темерин, Сремски 
Карловци, Инђија, Стара Пазова, градови Сремска Митровица и Панчево. Изразито већу густину 
насељености има Град Нови Сад са 502,05 ст/km2. 
 

 
 
  

                                                           
1Густина насељености израчуната је на основу процењеног броја становника 2015. године.  
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Показатељ 2: Миграциони биланс (Стопа миграционог салда) 

 

 
Општи циљ 

СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Одрживи демографски развој 

Оперативни циљ Уравнотежени размештај становништва 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 2 

Показатељ Миграциони биланс - приказ по 

општинама/градовима и областима 

 
Табела 3. Миграциони биланс 2012-2013* 

Aлфа-
нумерички 

код** 

Назив  
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Рођени 

2012 

Умрли 

2012 

Број 
становника 

2012 
процена 

Број 
становника 

2013 
процена 

Миграциони 
биланс 

2012-2013 

RS121 
Западнобачка 
област 

1375 3018 186188 183967 -3,10 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

2676 4246 291686 289766 -1,20 

RS123 Јужнобачка област 6630 7744 615616 616111 2,61 

RS124 
Севернобанатска 
област 

1182 2338 146274 144672 -3,05 

RS125 
Севернобачка 
област 

1676 2797 185822 184756 0,30 

RS126 
Средњобанатска 
област 

1583 2913 186013 184311 -2,00 

RS127 Сремска област 2810 4414 310418 308512 -0,97 

RS12 АП Војводина 17932 27470 1922017 1912095 -0,20 

* Подаци преузети из „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2013, 2014“, РЗС,2013, 2014 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
Опис показатеља: 
Показатељ указује на разлике у демографској динамици између појединих регионалних 
подручја и унутар њих, које су јасно повезане са израженим контрастима економског богатства. 

Миграциони биланс показује контрасте између главних метропола и остатка земље, главна 
миграторна кретања између региона унутар земље, као и регионалне контрасте у односу на 

европске земље. Мапирање овог показатеља може указати на националне обрасце миграција 
(на пример, миграције становништва из граничних и мање развијених подручја могу бити 
индикација да досадашње мере за унапређење регионалног развоја и помоћ демографско 
угроженим подручјима још увек нису оствариле потребан учинак).  
 

Постоји неколико начина израчунавања стопе миграционог салда. Са обзиром да се радило о 
једној години посматрања (2015. година), годишња стопа миграционог салда је израчуната као 
однос (коефицијент) апсолутног броја миграционог салда у години посматрања и броја 
становника средином 2015. године (процена). 
 
Према Саопштењу број 170 - год. LXVI, 30.06.2016. Статистика становништва, Унутрашње 

миграције у Републици Србији у 2015. години, Републички завод за статистику, Београд, 
Београд, 2015 СРБ170 СН60 30.06.2016), „Миграциони салдо представља разлику између броја 
досељених и одсељених лица на одређеном подручју – унутрашње миграције. Миграциони 

салдо, заједно са податком о природном прираштају (разлика између броја живорођених и 
умрлих лица), представља компоненту за израчунавање процењеног броја становника једног 
подручја.“  
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Значај показатеља за просторни развој: 

Графичко представљање овог показатеља може имати значаја у приказивању 
унутаррегионалних, као и миграторних кретања са суседним државама. Миграције 
становништва из мање развијених и пограничних подручја указују на неопходност 
предузимања одређених мера у циљу заштите и смањења одлива становништва. Спровођење 

политике регионалног развоја и њено унапређење представља један од циљева спровођења 
овог показатеља. 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Интерпретација показатеља зависи од просторног нивоа који је узет за јединицу посматрања, 
стога је за анализу миграционих кретања потребан упоредни приказ различитих просторних 
нивоа и више временских серија података.  

 
Стање показатеља за просторни развој: 
У АП Војводини позитиван миграциони биланс имају Јужнобачка и Севернобачка област. 
Јединице локалних самоуправа са позитивном стопом миграционог салда 2015. године су: 

Суботица-град, Град Нови Сад, Панчево-град, општине Кањижа, Србобран, Бечеј Бачки 
Петровац, Ковачица, Рума, Стара Пазова и Пећинци. Највишу позитивну стопу миграционог 

салда 2015. године има Град Нови Сад, јер су миграторна кретања претежно управљена ка 
покрајинском центру. Остале јединице локалних самоуправа бележе негативну стопу 
миграционог салда. 
 
 
Табела 4. Стопа миграционог салда 2015. године* 

Aлфа-
нумерички 

код** 

Назив  
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Досељени 
укупно 

Одсељени 
укупно 

Мигра-
циони 
салдо 

(досељени 
- 

одсељени) 

Број 
станов- 

ника 
30.06. 
2015. 

-процена 

Стопа 
миграционог 
салда, 2015. 
 Миграциони 
салдо/ број 

станов- 
ника, процена 

x1000 

RS121 
Западнобачка 
област 

1960 2478 -518 179639 -2,88 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

3770 4100 -330 285597 -1,16 

RS123 Јужнобачка област 11413 9669 1744 616722 2,83 

RS124 
Севернобанатска 
област 

1810 2136 -326 141612 -2,3 

RS125 
Севернобачка 
област 

2587 2413 174 182470 0,95 

RS126 
Средњобанатска 
област 

2414 2790 -376 180772 -2,08 

RS127 Сремска област 4151 4470 -319 304889 -1,05 

RS12 АП Војводина 28105 28056 49 1891701 0,03 

*Извор: РЗС, 2016 
САОПШТЕЊЕ број 170 - год. LXVI, 30.06.2016. Статистика становништва,  
Унутрашње миграције у Републици Србији у 2015. години, Републички завод за статистику, Београд, 
Београд, 2016, СРБ170 СН60 30.06.2016 
САОПШТЕЊЕ број 171 - год. LXVI, 30.06.2016.. Статистика становништва,  
Процене становништва у Републици Србији у 2015. години, Републички завод за статистику, Београд, 
Београд, 2016, СРБ171 СН70 30.06.2016 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
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Карта 3. Стопа миграционог салда – приказ по ЈЛС 

 
 
 



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2016. годину 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

13 

 

 
 
 
Табела 5. Лица која су се преселила, према подручју досељења/одсељења, 2015. године* 

Алфа-
нумерички 

код/ 
Матични 

број ЈЛС** 

Назив 
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Досељени Одсељени 

Мигра-
циони 
салдо 

Број 
Стано- 
вника 
30.06. 
2015. 

-процена 

Стопа 
мигра-

ционог 
салда 

Миграциони 
салдо/ број 

станов- 
ника, 

процена 
x1000 

укупно 
из друге 

области 

из другог 
града/ 

општине у 

оквиру 
исте 

области 

из другог 
насеља у 
оквиру 

истог 
града/ 

општине 

укупно 
у другу 

област 

у други 
град/ 

општину 
у 

оквиру 
исте 

области 

у друго 
насеље 

у 
оквиру 

истог 
града/ 

општине 

RS12 
Регион 

Војводине 
28105 13266 7261 7578 28056 13217 7261 7578 49 1891701 0,03 

 

RS121 
Западнобачка 
област 

1960 975 373 612 2478 1493 373 612 -518 179639 -2,88 

80381 Сомбор-град 898 382 153 363 1139 603 173 363 -241 82389 -2,93 

80047 Апатин 291 138 98 55 347 203 89 55 -56 27688 -2,02 

80233 Кула 418 271 44 103 558 401 54 103 -140 41078 -3,41 

80306 Оџаци 353 184 78 91 434 286 57 91 -81 28484 -2,84 

 

RS122 
Јужнобанатска 

област 
3770 1710 947 1113 4100 2040 947 1113 -330 285597 -1,16 

80314 Панчево-град 1606 764 318 524 1597 831 242 524 9 121482 0,07 

80039 Алибунар 267 107 107 53 314 127 134 53 -47 19224 -2,44 

80098 Бела Црква 215 87 65 63 255 107 85 63 -40 16652 -2,40 

80128 Вршац 650 240 181 229 724 338 157 229 -74 50558 -1,46 

80217 Ковачица 288 126 90 72 281 140 69 72 7 24443 0,29 

80225 Ковин 475 250 106 119 559 299 141 119 -84 32480 -2,59 

80292 Опово 122 82 25 15 180 123 42 15 -58 10037 -5,78 

80349 Пландиште 147 54 55 38 190 75 77 38 -43 10721 -4,01 
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Алфа-
нумерички 

код/ 
Матични 

број ЈЛС** 

Назив 
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Досељени Одсељени 

Мигра-
циони 
салдо 

Број 
Стано- 
вника 
30.06. 
2015. 

-процена 

Стопа 
мигра-
ционог 
салда 

Миграциони 
салдо/ број 

станов- 
ника, 

процена 

x1000 

укупно 
из друге 
области 

из другог 
града/ 

општине у 
оквиру 
исте 

области 

из другог 
насеља у 
оквиру 
истог 
града/ 

општине 

укупно 
у другу 
област 

у други 
град/ 

општину 
у 

оквиру 
исте 

области 

у друго 
насеље 

у 
оквиру 
истог 
града/ 

општине 

RS123 
Јужнобачка 
област 

11413 5347 4068 1998 9669 3603 4068 1998 1744 616722 2,83 

89010 Град Нови Сад 7910 4214 2483 1213 5691 2485 1993 1213 2219 350930 6,32 

80055 Бач 148 69 49 30 184 52 102 30 -36 13753 -2,62 

80063 Бачка Паланка 624 168 229 227 728 152 349 227 -104 53678 -1,94 

80080 Бачки Петровац 189 42 81 66 175 25 84 66 14 13042 1,07 

80101 Беочин 285 76 152 57 292 57 178 57 -7 15304 -0,46 

80110 Бечеј 406 180 128 98 470 195 177 98 -64 36187 -1,77 

80462 Врбас 447 175 159 113 628 212 303 113 -181 40634 -4,45 

80136 Жабаљ 353 95 197 61 357 97 199 61 -4 25596 -0,16 

80390 Србобран 237 79 118 40 219 64 115 40 18 15822 1,14 

80411 
Сремски 
Карловци 

195 65 130 - 208 64 144 - -13 8541 -1,52 

80446 Темерин 393 105 225 63 432 105 264 63 -39 27955 -1,40 

80454 Тител 226 79 117 30 285 95 160 30 -59 15280 -3,86 

 

RS124 
Северно-
банатска 
област 

1810 759 380 671 2136 1085 380 671 -326 141612 -2,30 

80209 Кикинда 644 320 34 290 892 564 38 290 -248 56760 -4,37 

80012 Ада 217 87 49 81 220 96 43 81 -3 16400 -0,18 

80195 Кањижа 302 113 69 120 299 124 55 120 3 24406 0,12 

80276 Нови Кнежевац 169 57 45 67 217 104 46 67 -48 10761 -4,46 
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Алфа-
нумерички 

код/ 
Матични 

број ЈЛС** 

Назив 
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Досељени Одсељени 

Мигра-
циони 
салдо 

Број 
Стано- 
вника 
30.06. 
2015. 

-процена 

Стопа 
мигра-
ционог 
салда 

Миграциони 
салдо/ број 

станов- 
ника, 

процена 

x1000 

укупно 
из друге 
области 

из другог 
града/ 

општине у 
оквиру 
исте 

области 

из другог 
насеља у 
оквиру 
истог 
града/ 

општине 

укупно 
у другу 
област 

у други 
град/ 

општину 
у 

оквиру 
исте 

области 

у друго 
насеље 

у 
оквиру 
истог 
града/ 

општине 

80365 Сента 269 107 104 58 277 113 106 58 -8 22490 -0,36 

80489 Чока 209 75 79 55 231 84 92 55 -22 10795 -2,04 

 

RS125 
Севернобачка 

област 
2587 1248 285 1054 2413 1074 285 1054 174 182470 0,95 

80438 Суботица-град 1944 995 149 800 1663 785 78 800 281 139011 2,02 

80071 Бачка Топола 491 174 95 222 566 200 144 222 -75 31884 -2,35 

80241 Мали Иђош 152 79 41 32 184 89 63 32 -32 11575 -2,76 

 

RS126 
Средњо-
банатска 
област 

2414 1152 541 721 2790 1528 541 721 -376 180772 -2,08 

80152 Зрењанин-град 1518 694 261 563 1712 928 221 563 -194 119710 -1,62 

80144 Житиште 253 105 88 60 313 125 128 60 -60 15814 -3,79 

80250 Нова Црња 168 76 64 28 188 108 52 28 -20 9713 -2,06 

80268 Нови Бечеј 278 189 57 32 278 193 53 32 0 23116 0,00 

80373 Сечањ 197 88 71 38 299 174 87 38 -102 12419 -8,21 

 

RS127 
Сремска 
област 

4151 2075 667 1409 4470 2394 667 1409 -319 304889 -1,05 

80403 
Сремска 
Митровица-град 

1040 369 136 535 1143 485 123 535 -103 77667 -1,33 

80179 Инђија 512 300 83 129 638 394 115 129 -126 46641 -2,70 

80187 Ириг 168 104 40 24 177 106 47 24 -9 10426 -0,86 

80322 Пећинци 342 219 54 69 328 191 68 69 14 19492 0,72 
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Алфа-
нумерички 

код/ 
Матични 

број ЈЛС** 

Назив 
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Досељени Одсељени 

Мигра-
циони 
салдо 

Број 
Стано- 
вника 
30.06. 
2015. 

-процена 

Стопа 
мигра-
ционог 
салда 

Миграциони 
салдо/ број 

станов- 
ника, 

процена 

x1000 

укупно 
из друге 
области 

из другог 
града/ 

општине у 
оквиру 
исте 

области 

из другог 
насеља у 
оквиру 
истог 
града/ 

општине 

укупно 
у другу 
област 

у други 
град/ 

општину 
у 

оквиру 
исте 

области 

у друго 
насеље 

у 
оквиру 
истог 
града/ 

општине 

80357 Рума 753 334 199 220 728 391 117 220 25 52651 0,47 

80420 Стара Пазова 954 639 104 211 913 590 112 211 41 65213 0,63 

80497 Шид 382 110 51 221 543 237 85 221 -161 32799 -4,91 

*Извор: РЗС, 2016 
САОПШТЕЊЕ број 170 - год. LXVI, 30.06.2016. Статистика становништва,  
Унутрашње миграције у Републици Србији у 2015. години, Републички завод за статистику, Београд, Београд, 2016, СРБ170 СН60 30.06.2016 
САОПШТЕЊЕ број 171 - год. LXVI, 30.06.2016.. Статистика становништва,  
Процене становништва у Републици Србији у 2015. години , Републички завод за статистику, Београд, Београд, 2016, СРБ171 СН70 30.06.2016 

** НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
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Показатељ 3: Удео становништва по великим старосним групама 

 
 

Општи циљ 
СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Одрживи демографски развој 

Оперативни циљ Уравнотежени размештај становништва 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 3 

Показатељ Удео становништва по великим 
старосним групама - приказ по 
општинама/градовима 

 

 
Табела 6. Удео становништва по старосним групама – преглед по областима 

Алфа-
нумерички 

код/ 
Матични број 

ЈЛС** 

Назив статистичке 

територијалне 
јединице** 

Процењен 

број 
становника, 

2015 

Удео становништва по 
старосним групама 

0–14 15–64 65 и више 

RS12 Регион Војводине 1891701 14,5 67,7 17,8 

 

RS121 
Западнобачка 

област 
179639 13,1 66,7 20,2 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

285597 14,5 67,4 18,1 

RS123 Јужнобачка област 616722 15,5 68,2 16,3 

RS124 
Севернобанатска 
област 

141612 13,7 67,2 19,1 

RS125 
Севернобачка 
област 

182470 14,1 67,7 18,2 

RS126 
Средњобанатска 
област 

180772 14,1 67,2 18,7 

RS127 Сремска област 304889 14,0 67,9 18,1 

 
 
Табела 7. Удео становништва по старосним групама – преглед по јединицама 

локалних самоуправа 
Алфа-

нумерички 
код/ 

Матични број 
ЈЛС** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Процењен 
број 

становника, 

2015 

Удео становништва по 
старосним групама 

0–14 15–64 65 и више 

RS12 Регион Војводине 1891701 14,5 67,7 17,8 

 

RS121 
Западнобачка 
област 

179639 13,1 66,7 20,2 

80381 Сомбор-град 82389 13,0 66,5 20,5 

80047 Апатин 27688 13,2 66,7 20,1 

80233 Кула 41078 13,9 66,7 19,4 

80306 Оџаци 28484 12,4 67,4 20,2 

 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

285597 14,5 67,4 18,1 

80314 Панчево-град 121482 14,5 68,0 17,5 

80039 Алибунар 19224 13,6 65,2 21,2 

80098 Бела Црква 16652 14,3 66,8 18,9 

80128 Вршац 50558 14,8 67,0 18,2 

80217 Ковачица 24443 15,0 66,7 18,3 
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Алфа-
нумерички 

код/ 
Матични број 

ЈЛС** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Процењен 
број 

становника, 
2015 

Удео становништва по 
старосним групама 

0–14 15–64 65 и више 

80225 Ковин 32480 14,4 68,0 17,6 

80292 Опово 10037 15,7 65,4 18,9 

80349 Пландиште 10721 11,4 67,4 21,2 

 

RS123 
Јужнобачка 

област 
616722 15,5 68,2 16,3 

89010 Град Нови Сад 350930 15,8 68,7 15,5 

80055 Бач 13753 13,4 68,4 18,2 

80063 Бачка Паланка 53678 14,3 66,5 19,2 

80080 Бачки Петровац 13042 14,4 67,5 18,1 

80101 Беочин 15304 15,3 68,1 16,6 

80110 Бечеј 36187 15,4 66,9 17,7 

80462 Врбас 40634 15,6 67,4 17,0 

80136 Жабаљ 25596 17,0 67,7 15,3 

80390 Србобран 15822 15,4 68,0 16,6 

80411 Сремски Карловци 8541 13,6 67,4 19,0 

80446 Темерин 27955 15,3 68,6 16,1 

80454 Тител 15280 14,6 68,0 17,4 

 

RS124 
Севернобанатска 
област 

141612 13,7 67,2 19,1 

80209 Кикинда 56760 13,8 67,6 18,6 

80012 Ада 16400 13,4 67,1 19,5 

80195 Кањижа 24406 13,5 67,3 19,2 

80276 Нови Кнежевац 10761 14,6 67,4 18,0 

80365 Сента 22490 13,8 66,3 19,9 

80489 Чока 10795 13,0 66,9 20,1 

 

RS125 
Севернобачка 
област 

182470 14,1 67,7 18,2 

80438 Суботица-град 139011 14,3 67,7 18,0 

80071 Бачка Топола 31884 12,9 67,6 19,5 

80241 Мали Иђош 11575 14,8 68,1 17,1 

 

RS126 
Средњобанатска 
област 

180772 14,1 67,2 18,7 

80152 Зрењанин-град 119710 14,1 67,2 18,7 

80144 Житиште 15814 13,6 66,2 20,2 

80250 Нова Црња 9713 13,8 67,4 18,8 

80268 Нови Бечеј 23116 14,8 68,2 17,0 

80373 Сечањ 12419 13,3 66,3 20,4 

 
RS127 Сремска област 304889 14,0 67,9 18,1 

80403 
Сремска Митровица-
град 

77667 14,0 67,7 18,3 

80179 Инђија 46641 14,1 67,3 18,6 

80187 Ириг 10426 12,4 66,4 21,2 

80322 Пећинци 19492 14,8 68,2 17,0 

80357 Рума 52651 13,4 68,2 18,4 
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Алфа-
нумерички 

код/ 
Матични број 

ЈЛС** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Процењен 
број 

становника, 
2015 

Удео становништва по 
старосним групама 

0–14 15–64 65 и више 

80420 Стара Пазова 65213 14,9 68,2 16,9 

80497 Шид 32799 13,4 68,6 18,0 

*Извор: РЗС, 2016 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
 

Опис показатеља: 
Овај показатељ указује на учешће битних старосних скупова становника у укупном броју 
становника једнe области. Ти скупови су: деца предшколског и школообавезног узраста (млађи 
од 15 година), радни контингент (15–64 године) и становништво старије од 65 година. Удео 

становништва до 15 година показује становништво школског узраста и тиме потенцијални 
трошак за заједницу, а такође део становништва који ће ући на тржиште рада у блиској 
будућности, што значи и могући настанак дисбаланса на тржишту рада. Популација 15-65 

година је есенцијална варијабла, пошто показује радно способни део популације. Удео 
становништва старијег од 65 година је важан индикатор, јер ова популација скоро у потпуности 
зависи од колектива, што указује на економски притисак старих на радни контингент. Захтеви 
овог дела популације се стога разликују у односу на удео младог становништва, које 
представља будуће активно становништво, а које углавном још увек зависи од породице. 
 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Становништво старости до 15 година, у које спада и школски узраст, представља део 
становништва који ће се у блиској будућности наћи на тржишту рада. Популација старости од 
15 до 65 година чини важан контигент економске структуре становништва, посебно јер 
квантитативно показује радни контигент. Удео становништва старијег од 65 година је важан 

показатељ, јер ова популација скоро у потпуности зависи од економски активног становништва. 

Подаци о старосно-полној структури становништва представљају основ за израду 
најразличитијих стратегија и политика демографског и социо-економског развоја, као и за 
израду пројекција становништва и радног контингента. Такође, познавање старосне структуре 
важно је и за предвиђање будућег притиска на пензиони фонд и систем образовања и 
социјалне заштите итд. 
 
 

Ограничења мерења показатеља: 
Сложеније демографске анализе захтевају укључивање мање агрегираних податка, као што су 
5-годишње или 1-годишње старосне групе, чиме би се омогућила прецизнија обрада, а тиме и 
сигурнија очекивања даљих промена у старосној структури становништва. 

 

 
Табела 8. Удео становништва по великим старосним групама 2002. године 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив  статистичке 
територијалне 

јединице** 

Број 
становника* 

2002 

Учешће у укупном броју 
становника* 

% 

до 15 15 - 64 преко 64 

RS121 Западнобачка област 214011 15,13 67,63 16,84 

RS122 Јужнобанатска област 313937 15,92 67,75 15,72 

RS123 Јужнобачка област 593666 16,16 69,17 14,35 

RS124 

Севернобанатска 

област 
165881 15,64 67,57 16,46 

RS125 Севернобачка област 200140 15,56 68,23 15,86 

RS126 
Средњебанатска 
област 

208456 15,76 67,51 16,43 

RS127 Сремска област 335901 16,07 68,05 15,26 

RS12 АП Војводина 2031992 15,86 68,21 15,51 
*Подаци презети из ПОПИС СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2002, РЗС, 2002 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
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Табела 9. Удео становништва по великим старосним групама 2011. године 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Број 
становника* 

2011 

Учешће у укупном броју 
становника* 

% 

до 15 15 - 64 преко 64 

RS121 Западнобачка област 188087 13,23 68,44 18,33 

RS122 Јужнобанатска област 293730 14,48 69,03 16,49 

RS123 Јужнобачка област 615371 15,11 69,91 14,98 

RS124 
Севернобанатска 
област 

147770 13,87 68,40 17,73 

RS125 Севернобачка област 186906 14,22 68,68 17,11 

RS126 
Средњебанатска 
област 

187667 14,07 68,82 17,11 

RS127 Сремска област 312278 13,96 69,66 16,39 

RS12 АП Војводина 1931809 14,36 69,25 16,39 
*Подаци преузети из  „ПОПИС СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2011“, РЗС, 2012 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
 

Табела 10. Удео становништва по великим старосним групама 2015. године 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Процењен 
број 

становника* 
2015 

Учешће у укупном броју 
становника* 

% 

до 15 15 - 64 65 и више 

RS121 Западнобачка област 179639 13,1 66,7 20,2 

RS122 Јужнобанатска област 285597 14,5 67,4 18,1 

RS123 Јужнобачка област 616722 15,5 68,2 16,3 

RS124 
Севернобанатска 
област 

141612 13,7 67,2 19,1 

RS125 Севернобачка област 182470 14,1 67,7 18,2 

RS126 
Средњебанатска 
област 

180772 14,1 67,2 18,7 

RS127 Сремска област 304889 14,0 67,9 18,1 

RS12 АП Војводина 1891701 14,5 67,7 17,8 

*Извор: РЗС, 2016 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
 

Стање показатеља за просторни развој: 
Упоредном анализом основне три старосне категорије становништва, по областима, уочава се 
да је удео младе популације (до 15 година старости) у укупном становништву највећи у 
Јужнобачкој области, где је и највеће учешће радног контингента (15-64 године), док је удео 
старе популације (преко 65 година старости) у укупном становништву највећи у Западнобачкој 

и Севернобанатској области. У већини јединица локалних самоуправа удео младе популације 
(до 15 година старости) у укупном становништву креће се у интервалу 12,5%-15,0%. Највећи 
удео младе популације у укупном становништву је у девет јединица локалних самоуправа и то: 

општини Жабаљ, Граду Новом Саду, општинама Опово, Врбас, Бечеј, Србобран, Беочин, 
Темерин и Ковачица. Најмањи удео ове популације у Покрајини (испод 12,5%) је у три 
општине: Оџаци, Ириг и Пландиште. У 20 јединица локалних самоуправа удео популације 
обухваће радним контигентом (становништво 15-64 године које је носилац економског развоја) 

у укупном становништву је у интервалу 67,5%-70,0%. У преосталих 25 јединица локалних 
самоуправа удео радног контигента у укупном становништву је испод 67,5%. Највећи проценат 
старе популације (преко 65 година старости) у укупном становништву (20,0%-21,2%) је у 
општинама Алибунар, Пландиште, Сечањ, Житиште, Чока, Ириг, Оџаци, Апатин и Сомбор-град. 
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Карта 4. Удео становништва по великим старосним групама – до 15 година 

 

 
Карта 5. Удео становништва по великим старосним групама – од 15 до 64 године 
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Карта 6. Удео становништва по великим старосним групама – преко 65 година 
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Показатељ 4: Стопа укупног фертилитета 

 

 
Општи циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 

ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Одрживи демографски развој 

Оперативни циљ Унапређење / одржање демографске 

структуре 

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015. године 

Показатељ 4 

Показатељ Стопа укупног фертилитета - приказ по 

општинама/градовима и областима 

 
Табела 11. Стопа укупног фертилитета - преглед по областима 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Стопа укупног 
фертилитета 2013 

Стопа укупног 
фертилитета 2015 

RS121 Западнобачка област 1,3 1,407 

RS122 Јужнобанатска област 1,4 1,426 

RS123 Јужнобачка област 1,5 1,525 

RS124 
Севернобанатска 
област 

1,3 1,439 

RS125 Севернобачка област 1,3 1,319 

RS126 Средњебанатска област 1,4 1,494 

RS127 Сремска област 1,4 1,460 

RS12 АП Војводина 1,42 1,467 

**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
 

 
Графикон 1. Упоредни преглед Стопа укупног фертилитета 2013. и 2015. године 

 
 

Опис показатеља: 
Показатељ представља укупан број живорођене деце на једну жену, односно збир 
одговарајућих специфичних стопа фертилитета које су рачунате за старосни контингент од  
15-49 година по петогодиштима. Како би просто обнављање становништва било дугорочно 
обезбеђено неопходно је да стопа фертилитета достиже вредност од 2,1.  
 

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

1,5

1,55

Стопа укупног 
фертилитета 2013 

Стопа укупног 
фертилитета 2015 
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Табела 12. Стопе укупног фертилитета, 2015. године - преглед по ЈЛС 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Матични 
број 

Општина/град 
Стопе укупног 
фертилитета, 
2015. године 

RS12 Регион Војводине 

 
 

1,467 
 RS121 Западнобачка област 

 
 

1,407 

 

80381 Сомбор-град 1,42 

80047 Апатин 1,475 

80233 Кула 1,324 

80306 Оџаци 1,416 
 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

 
 

1,426 

 

80314 Панчево-град 1,418 

80039 Алибунар 1,483 

80098 Бела Црква 1,312 

80128 Вршац 1,397 

80217 Ковачица 1,421 

80225 Ковин 1,47 

80292 Опово 1,483 

80349 Пландиште 1,303 
 RS123 Јужнобачка област 

 
 

1,525 

 

89010 Град Нови Сад 1,492 

80055 Бач 1,315 

80063 Бачка Паланка 1,49 

80080 Бачки Петровац 1,447 

80101 Беочин 1,276 

80110 Бечеј 1,671 

80462 Врбас 1,526 

80136 Жабаљ 1,821 

80390 Србобран 1,604 

80411 Сремски Карловци 1,599 

80446 Темерин 1,346 

80454 Тител 1,469 
 

RS124 
Севернобанатска 
област 

 
 

1,439 

 

80209 Кикинда-град 1,385 

80012 Ада 1,249 

80195 Кањижа 1,357 

80276 Нови Кнежевац 1,877 

80365 Сента 1,554 

80489 Чока 1,535 
 RS125 Севернобачка област 

 
 

1,319 

 

80438 Суботица-град 1,313 

80071 Бачка Топола 1,303 

80241 Мали Иђош 1,386 
 

RS126 
Средњобанатска 
област 

 
 

1,494 

 

80152 Зрењанин-град 1,493 

80144 Житиште 1,411 

80250 Нова Црња 1,366 

80268 Нови Бечеј 1,46 

80373 Сечањ 1,648 
 RS127 Сремска област 

 
 

1,46 

 

80403 Сремска Митровица-град 1,566 

80179 Инђија 1,649 

80187 Ириг 1,463 

80322 Пећинци 1,383 

80357 Рума 1,333 

80420 Стара Пазова 1,323 

80497 Шид 1,437 
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Значај показатеља за просторни развој: 

Стопа фертилитета је значајан показатељ јер указује на дугорочно опадање броја 
становништва које ће неминовно изазвати старење становништва и проблем депопулације, са 
свим последицама овог процеса, уколико нема механичког прилива становнишвтва. Дугорочно 
опадање вредности овог показатеља указује на интензивне депопулационе процесе и утиче на 

опадање броја становника као и на појачано старење становништва. С обзиром на сложеност 
детерминисања фактора који утичу на стопу фертилитета, као што су устаљене репродуктивне 
норме, одлагање рађања, висока психолошка и економска цена родитељства, одсуство 
репродуктивних потенцијала на одређеним територијама, овај показатељ отвара низ питања за 
оцену демографских ресурса локалне средине и могућности њиховог бољег организовања. 
Значај овог показатеља јесте у томе да помаже у валоризацији демографских ресурса локалне 
средине и могућностима њиховог бољег организовања кроз инструменте популационе 

политике. 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Стопа укупног фертитлитета не показује на којим основама је утемељен појавни репродуктивни 

модел, па је за детаљније анализе потребно укључити и друге показатеље, као што су: етничка 
структура, старосна структура, природни и миграциони прираштај, структура фертилног 

контингента и слично. 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
Стопа укупног фертилитета на нивоу АП Војводине је 1,47, а да би просто обнављање 
становништва било дугорочно обезбеђено неопходно је да стопа фертилитета достиже вредност 
од 2,1. Посматрано по областима највишу забележену стопу укупног фертилитета има 
Јужнобачка област (1,53), што је значајно испод неопходне вредности од 2,1 детета по жени у 

фертилном периоду. Најнижу стопу укупног фертилитета има Севернобачка области (1,32). У 
највећем броју општина (у 62,0% општина) стопа укупног фертилитета креће се у интервалу 
1,4-1,87. Посматрано по општинама највишу забележену стопу укупног фертилитета имају 
општине Нови Кнежевац (1,87) и Жабаљ (1,82), а најнижу општине Ада (1,25) и Беочин (1,28). 
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Карта 7. Стопа укупног фертилитета - преглед по ЈЛС 
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Показатељ 5: Становништво са високим образовањем 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Унапређење социјалне и економске 
кохезије 

Оперативни циљ Унапређење образовног нивоа 
становништва 

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015. године 

Показатељ 5 

Показатељ Становништво са високим 
образовањем 

 

Табела 13.  Удео становништва са стеченим високим степеном образовања у укупном 
становништву изнад 15 година старости)* 

Становништво са високим образовањем 

Република Србија 17,9 

АП Војводина 15,6 

*Подаци преузети из „Анкета о радној снази у Републици Србији, 2015.“, РЗС, 2016. године. 

 
 
Опис показатеља: 

Показатељ приказује просторну дистрибуцију високо-образованог становништва на територији 
АП Војводине. Сагледава се учешће становништва са вишим и високим образовања у укупном 
становништву старом 15 и више година израчунава се: св.о=Св.о/С15 и више*100; параметри: св.о- 
удео становништва са вишим и високим образовањем; Св.о - укупан број становника са високим 

образовањем; С15 и више – становништво старије од 15 година.  
 
Значај показатеља за просторни развој: 

Поред тога што приказују ниво образованости становништва, показатељ школске спреме у 
ширем смислу указује и на достигнути степен друштвено-економског развоја. Показатељ удела 
становништва са вишим и високим образовањем је од значаја за различита истраживања 
друштвено-економског, социолошког и демографског развоја, као и за дефинисање и 
реализацију државних стратегија и политика унапређења образовног система Републике 
Србије. Веће учешће становништва са високим и вишим образовањем, утиче и на виши ниво 

социо-економске кохезије становништва, и обратно. 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Код испитивања области Републике Србије према степену образовања треба узети у обзир и 
становништво које ради или обавља дневне активности у општинама области која не 

представљају место њиховог сталног боравка. Поред показатеља о школској спреми 
становништва и удела становништва са вишим и високим образовањем, реалнију слику о 

образовној структури становништва даје и показатељ писмености становништва, те би га стога 
требало и укључити. 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
Подаци су расположиви у десетогодишњим временским пресецима у оквиру Пописа 
становништва на нивоу ЈЛС, а на годишњем нивоу се у оквиру Анкете о радној снази подаци 
публикују за ниво Републике Србије и региона (АП Војводине). Према последњим подацима удео 

становништва са стеченим високим степеном образовања у укупном становништву изнад 15 
година старости за територију АП Војводине је 15,6 %, док на републичком нивоу износи 17,9 %. 
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Показатељ 6: Удео незапосленог становништва до 25 година 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Унапређење социјалне и економске 
кохезије 

Оперативни циљ Смањење броја незапосленог 
становништва 

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015. године 

Показатељ 6 

Показатељ Удео незапосленог становништва до 
25 година - приказ по 

општинама/градовима  
 
 

Табела 14.  Удео незапосленог становништва до 25 година* - Удео незапослених лица 
старосне доби до 25 година у укупном незапосленом становништву 

Незапослена лица и лица 
старости до 25 година  

на евиденцији НСЗ, 

стање на дан 31.12.2015. године 

Незапослен
а лица  
укупно 

Незапослена 
лица старости 
до 25 година 

% незапослених 
лица старости до 

25 година 
 у укупном броју 

незапослених 
лица 

Севернобанатс
ка област 

Ада 707 103 14,57 

Кањижа 1881 255 13,56 

Кикинда 5554 765 13,77 

Нови Кнежевац 1053 150 14,25 

Сента 1019 154 15,11 

Чока 1182 159 13,45 
 

Јужнобанатска 
област 

Алибунар 2902 399 13,75 

Ковачица 3127 426 13,62 

Ковин 3835 719 18,75 

Опово 993 149 15,01 

Панчево-град 10590 1.280 12,09 

Бела Црква 3450 490 14,20 

Вршац 6108 888 14,54 
Пландиште 1485 195 13,13 

 

Западнобачка 
област 

Апатин 3627 484 13,34 

Кула 5447 684 12,56 

Оџаци 3504 492 14,04 

Сомбор-град 7130 1.083 15,19 
 

Јужнобачка 
област 

Бач 1629 267 16,39 

Бачка Паланка 6084 822 13,51 

Бачки Петровац 711 133 18,71 

Беочин 1402 217 15,48 

Бечеј 3796 589 15,52 

Жабаљ 3486 545 15,63 

Град Нови Сад  26406 2.432 9,21 

Србобран 2440 391 16,02 

Сремски Карловци 744 74 9,95 

Темерин 2387 311 13,03 

Тител 1391 256 18,40 

Врбас 6051 833 13,77 
 

Севернобачка 
област 

Бачка Топола 2772 351 12,66 

Мали Иђош 2044 268 13,11 

Суботица- град 8879 1.133 12,76 
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Незапослена лица и лица 
старости до 25 година  

на евиденцији НСЗ, 
стање на дан 31.12.2015. године 

Незапослен
а лица  
укупно 

Незапослена 
лица старости 
до 25 година 

% незапослених 

лица старости до 
25 година 

 у укупном броју 
незапослених 

лица 

Средњебанатс

ка област 

Житиште 2126 314 14,77 

Зрењанин- град 7797 1.149 14,74 

Нова Црња 1720 308 17,91 

Нови Бечеј 2739 463 16,90 

Сечањ 1857 298 16,05 
 

Сремска 
област 

Инђија 3350 379 11,31 

Ириг 1583 187 11,81 

Пећинци 1067 171 16,03 

Рума 5718 718 12,56 

Сремска 
Митровица- град 

6564 950 14,47 

Стара Пазова 3140 480 15,29 

Шид 3377 463 13,71 
*Подаци презети из Преглед броја и структуре незапослених лица са евиденције НСЗ стање на дан 

31.12.2015. године, НСЗ. 

 
Опис показатеља: 
Анализа података о незапосленим лицима и упоредна просторна анализа пружа могућност да се 
стекне увид о унапређењу социјалне кохезије, а посебно о интеграцији младих. Удео 
незапосленог становништва до 25 година у укупном незапосленом становништву представља 

важан сегмент у анализи структуре незапосленог становништва према старости, са посебним 
освртом на тренд раста/пада овог показатеља у временским серијама (годишњој, кварталној, 
месечној и тако даље). Посебан значај у овоме има смањење незапослености међу младим 

становништвом. Показатељ је посебно важан за поређење стопа незапослености млађе 
популације међу земљама. У европским земљама, генерално посматрано, мањи удео је у 
северно и западноевропским земљама, док источноевропске земље имају релативно већи удео 
незапосленог младог становништва (Eurostat).  

 
Значај показатеља за просторни развој: 
Подаци о учешћу незапослених лица према старости у укупном незапосленом становништву и 
њихова упоредна просторна анализа пружају важну подршку за креирање и унапређење 
економске политике запошљавања, социјалну кохезију, а посебно интеграције младог 
незапосленог становништва. Као један од највећих проблема високе незапослености младих 
јесте неусклађеност образовног система са реалним потребама тржишта рада и привреде. 

Сагледавање структуре запослених (према стручном профилу, као и према старости 
незапослених) и тржишта рада, од кључног је значаја за реформу система образовања и 
његовог усклађивања са потребама тржиштa рада, као и за креирање програмских мера и 

политика запошљавања. 
 
Ограничења мерења показатеља: 

Подацима о незапосленим лицима обухваћена су само лица која су регистрована код 
Националне службе за запошљавање. Треба узети у обзир и известан број оних незапослених 
лица, способних за обављање неког од занимања, али који нису званично пријављени у 
регистар незапослених код Националне службе за запошљавање. 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
Највећи број јединица локалних самоуправа АП Војводине (њих 20), има удео незапослених до 

25 година од 13,0% до 15,0%. У четвртини војвођанских општина, тачније у 26,6%, удео 
незапослених лица старосне доби до 25 година у укупном незапосленом становништву је у 
интервалу 15,0 до 17,0%. Висока незапосленост младих указује на још увек неусклађен 
образовни система са реалним потребама тржишта рада и привреде. Незапосленост млађе 

популације најизраженија је у општинама Нова Црња, Тител, Бачки Петровац и Ковин са 
високим уделом незапослених до 25 година (од 17,0% до 18,75%), док је у Граду Новом Саду и 
општини Сремски Карловци удео незапослених до 25 година најповољнији (испод 11,0%).  
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Карта 8. Удео незапосленог становништва до 25 година у укупном  

незапосленом становништву - преглед по ЈЛС 
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Показатељ 7: Запослена лица са високим степеном образовања 

 

 
Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 

ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Унапређење социјалне и економске 
кохезије 

Оперативни циљ Унапређење просторне равнотеже у 
погледу образовног нивоа запосленог 

становништва  

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 7 

Показатељ Запослена лица са високим степеном 

образовања - приказ по 

општинама/градовима 

 
 
Табела 15.  Запослена лица са високим степеном образовања* - Удео запослених лица 

са високим степеном образовања (VII-VIII) у укупном запосленом становништву 

(кумулатив I - XII 2015. године). 

Запослени са евиденције НСЗ, 
кумулатив  

I - XII 2015. године 

Запослена 
лица 

 -укупно- 

Запослени  
са високiм степеном 

образовањa 
(VII-VIII) 

% 

Севернобанатска 
област 

Ада 478 47 9,83 

Кањижа 669 43 6,43 

Кикинда 2.024 210 10,38 

Нови Кнежевац 426 19 4,46 

Сента 1.115 57 5,11 

Чока 205 16 7,80 
 

Јужнобанатска 
област 
 

Алибунар 378 45 11,90 

Ковачица 359 26 7,24 

Ковин 754 79 10,48 

Опово 148 25 16,89 

Панчево-град 2.902 433 14,92 

Бела Црква 463 32 6,91 

Вршац 1.706 275 16,12 

Пландиште 300 48 16,00 
 

Западнобачка 

област 

Апатин 724 89 12,29 

Кула 1.274 145 11,38 

Оџаци 1.360 109 8,01 

Сомбор-град 2.690 297 11,04 
 

Јужнобачка 
област 

Бач 426 39 9,15 

Бачка Паланка 2.331 257 11,03 

Бачки Петровац 554 49 8,84 

Беочин 427 41 9,60 

Бечеј 963 90 9,35 

Жабаљ 637 70 10,99 

Град Нови Сад  15.720 3.400 21,63 

Србобран 552 24 4,35 

Сремски Карловци 133 43 32,33 

Темерин 935 101 10,80 

Тител 265 42 15,85 

Врбас 2.589 200 7,72 
 

Севернобачка 
област 

Бачка Топола 865 60 6,94 

Мали Иђош 393 22 5,60 

Суботица- град 4.935 591 11,98 
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Средњебанатска 

област 

Житиште 700 66 9,43 

Зрењанин- град 3.980 498 12,51 

Нова Црња 189 17 8,99 

Нови Бечеј 724 52 7,18 

Сечањ 189 15 7,94 
 

Сремска област Инђија 1.088 167 15,35 

Ириг 299 40 13,38 

Пећинци 419 60 14,32 

Рума 1.566 171 10,92 

Сремска 

Митровица- град 
2.290 305 13,32 

Стара Пазова 1.719 201 11,69 

Шид 1.179 98 8,31 
*Подаци преузети из Преглед броја и структуре запослених лица са евиденције НСЗ у 2015. години, НСЗ. 

 
 
Опис показатеља: 

Информације о образовном нивоу запослених помажу да се стекне увид о степену друштвене 
кохезије, као и постигнутим резултатима на унапређењу просторне уравнотежености 
образовног нивоа запослених. Мапирање овог показатеља јасно може указати на дисбалансе у 
простору, од велике концентрације високообразованих радника, до простора са врло малим 
уделом високо образованих радника. 
 
Значај показатеља за просторни развој: 

Компаративном анализом овог показатеља на нивоу области, указује се на просторне 
дисбалансе хуманог капитала и разлике у концентрацији високообразованих радника у односу 
на просторе са мањим уделом истог контингента. 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Основно ограничење овог индикатора представља необухватност свих запослених лица које 

обављају занимање, већ само она лица која имају заснован радни однос и која су пријављена у 
НСЗ. Зато се не сме занемарити један део запосленог становништва који обавља неки посао, 
али без заснивања радног односа, и који се не налази у регистру НСЗ. Основана је 
претпоставка да се међу њима налази добар део и лица са високом стручном спремом. На 
другој страни Анкета о радној снази коју два пута годишње спроводи Републички завод за 
статистику (РЗС) третира на други начин запослена лица. Према њиховој методологији у 

запослена лица се, поред лица која имају заснован радни однос и раде у предузећу, установи 
или у другој врсти организације или раде као приватни предузетници, укључују и 
индивидуални пољопривредници, помажући чланови у домаћинству, као и лица која су 
обављала неки посао који су самостално пронашла и уговорила (усмено или писмено), без 
заснивања радног односа. Према томе, у Анкети се не узима у обзир формални статус лица које 
се анкетира, него се радни статус тог лица одређује на основу стварне активности коју је оно 

обављало у посматраној седмици. 

 
Стање показатеља за просторни развој: 
У већини јединица локалних самоуправа присутна је недовољна ангажованост 
високообразовног дела популације. Посматрано по градовима и општинама још увек је највећи 
број општина (њих 16) са малим уделом (испод 9,0%) запослених лица са високим степеном 
образовања у укупном запосленом становништву. Највећи удео запослених лица са високим 
степеном образовања, у интервалу од 13,0-32,4%, у укупном запосленом становништву имају 

јединице локалних самоуправа Сремски Карловци, Град Нови Сад, Опово, Вршац, Пландиште, 
Тител, Инђија, Панчево-град, Пећинци, Ириг и Сремска Митровица-град. Од ових 11 јединица 
локалних самоуправа образовни ниво запослених највећи је у Сремским Карловцима (32,3%) и 
Граду Новом Саду (21,6%). 
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Карта 9. Удео запослених лица са високим степеном образовања у укупном 

запосленом становништву по oпштинама - преглед по ЈЛС 
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Показатељ 8: Запослени на одређено време (% броја запослених) 

 

 
Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 

ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ 
Унапређење социјалне и економске 

кохезије 

Оперативни циљ Обезбеђење подједнаких 
шанси на тржишту рада  

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 8 

Показатељ  Запослени на одређено време  

(% броја запослених) - приказ по 

општинама/градовима 

 

 
Опис показатеља: 
Према подацима о запослености и незапослености, као и уделу запослених са непуним радним 
временом, могу се добити значајне информације о социјалној структури и степену социјалне 
инклузије. Међутим, интерпретација овог показатеља мора се урадити пажљиво. Пре свега, 
постоје различити разлози за овај вид запослености, посебно од како се промовише 
флексибилност тржишта рада у многим европским земљама и с обзиром на раст женске радне 

снаге током последњих деценија.  
 
Овај вид запослености може бити избор или могућност за додатни извор прихода запослених и 
стога се не треба увек сматрати негативним. Запослени са евиденције НСЗ представљају укупан 
број лица за која су у извештајном периоду пристигли подаци о пријавама на обавезно 

социјално осигурање на основу запошљавања или рада ван радног односа, а да су се у истом 
периоду налазила на евиденцији Националне службе за запошљавање. Број запослених лица 

на одређено време, као и укупан број запослених води се у евиденцији НСЗ. 
 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Прикупљањем информација о уделу различитих облика запошљавања, стећи ће се јаснија 
слика о нивоу социјалне инклузије из аспекта обезбеђења подједнаких шанси на тржишту рада. 
За сврху овог показатеља било би потребно регистровање нежељене или нужне запослености 

са непуним радним временом, да би се открили проблеми ограничене инклузије и недовољне 
запослености (Eurostat, 2010). 
 
 
Ограничења мерења показатеља: 

Подаци се за сада не публикују у редовним статистичким прегледима. Значај овог показатеља 

још додатно би био повећан ако би се регистровала нежељена или нужна запосленост са 
непуним радним временом, како би се открили проблеми ограничене инклузије и недовољне 
запослености у нашој земљи. 
 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
Највећи проценат запослених на одређено време у укупном броју запослених лица је у општини 

Житиште (82,86%). У 40,0% јединица локалних самоуправа (њих 18) удео запослених лица на 
одређено време у укупном броју запослених је интервалу од 60,0%-80,0%. Најмањи удео 
запослених на одређено време (испод 50,0%) је у 16 општина. 
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Табела 16.  Запослени на одређено време (% броја запослених) (кумулатив I - XII 

2015. год.)* 

Запослени са евиденције НСЗ, 

кумулатив  
I - XII 2015. године 

Запослена 

лица 
-укупно- 

Запослени на 

одређено 
време 

% 

Севернобанатска 
област 

Ада 478 212 44,35 

Кањижа 669 285 42,60 

Кикинда-град 2.024 1.293 63,88 

Нови Кнежевац 426 176 41,31 

Сента 1.115 396 35,52 

Чока 205 112 54,63 
 

Јужнобанатска 
област 

Алибунар 378 161 42,59 

Ковачица 359 142 39,55 

Ковин 754 316 41,91 

Опово 148 94 63,51 

Панчево-град 2.902 1.430 49,28 

Бела Црква 463 158 34,13 

Вршац-град 1.706 1.118 65,53 

Пландиште 300 143 47,67 
 

Западнобачка 
област 

Апатин 724 329 45,44 

Кула 1.274 682 53,53 

Оџаци 1.360 786 57,79 

Сомбор-град 2.690 1.753 65,17 
 

Јужнобачка 
област 

Бач 426 190 44,60 

Бачка Паланка 2.331 1.499 64,31 

Бачки Петровац 554 332 59,93 

Беочин 427 326 76,35 

Бечеј 963 591 61,37 

Жабаљ 637 302 47,41 

Град Нови Сад  15.720 10.122 64,39 

Србобран 552 193 34,96 

Сремски Карловци 133 53 39,85 

Темерин 935 469 50,16 

Тител 265 158 59,62 

Врбас 2.589 917 35,42 
 

Севернобачка 
област 

Бачка Топола 865 638 73,76 

Мали Иђош 393 314 79,90 

Суботица- град 4.935 3.062 62,05 
 

Средњебанатска 

област 

Житиште 700 580 82,86 

Зрењанин- град 3.980 2.783 69,92 

Нова Црња 189 104 55,03 

Нови Бечеј 724 451 62,29 

Сечањ 189 132 69,84 
 

Сремска област Инђија 1.088 727 66,82 

Ириг 299 203 67,89 

Пећинци 419 230 54,89 

Рума 1.566 900 57,47 

Сремска 
Митровица- град 

2.290 1.397 61,00 

Стара Пазова 1.719 1.113 64,75 

Шид 1.179 666 56,49 
*Подаци презети из Преглед броја и структуре запослених лица са евиденције НСЗ у 2015. години, НСЗ. 
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Карта 10. Удео запослених лица на одређено време - преглед по ЈЛС 
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Показатељ 9: Стопа запослености старијих радника 

 

 
Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 

ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Унапређење социјалне и економске 
кохезије 

Оперативни циљ Обезбеђење подједнаких 
шанси на тржишту рада  

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 9 

Показатељ Стопа запослености старијих радника 
- приказ по општинама/градовима  

 
 

Табела 17.  Удео запослених лица са евиденције старијих од 50 година у  
укупном броју запослених (кумулатив I – XII 2015. године)* 

Запослени и запослени 
старији од 50 година са 

евиденције НСЗ, 
кумулатив I - XII 2015. године 

Запослена 
лица 

-укупно- 

Запослени 
старији од 50 

година 
% 

Севернобанатска 
област 

 
 

Ада 478 77 16,11 

Кањижа 669 126 18,83 

Кикинда 2.024 343 16,95 

Нови Кнежевац 426 84 19,72 

Сента 1.115 186 16,68 

Чока 205 56 27,32 
 

Јужнобанатска 

област 

Алибунар 378 64 16,93 

Ковачица 359 46 12,81 

Ковин 754 119 15,78 

Опово 148 20 13,51 

Панчево-град 2.902 396 13,65 

Бела Црква 463 60 12,96 

Вршац 1.706 191 11,20 

Пландиште 300 55 18,33 
 

Западнобачка 
област 

Апатин 724 143 19,75 

Кула 1.274 253 19,86 

Оџаци 1.360 231 16,99 

Сомбор-град 2.690 302 11,23 
 

Јужнобачка  
област 

Бач 426 88 20,66 

Бачка Паланка 2.331 395 16,95 

Бачки Петровац 554 82 14,80 

Беочин 427 76 17,80 

Бечеј 963 133 13,81 

Жабаљ 637 111 17,43 

Град Нови Сад 15.720 2.061 13,11 

Србобран 552 120 21,74 

Сремски 
Карловци 

133 25 18,80 

Темерин 935 166 17,75 

Тител 265 56 21,13 

Врбас 2.589 358 13,83 
 

Севернобачка 
област 

Бачка Топола 865 146 16,88 

Мали Иђош 393 61 15,52 

Суботица- град 4.935 841 17,04 
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Запослени и запослени 

старији од 50 година са 
евиденције НСЗ, 

кумулатив I - XII 2015. године 

Запослена 

лица 
-укупно- 

Запослени 

старији од 50 
година 

% 

Средњебанатска 
област 

Житиште 700 81 11,57 

Зрењанин- град 3.980 568 14,27 

Нова Црња 189 25 13,23 

Нови Бечеј 724 113 15,61 

Сечањ 189 34 17,99 
 

Сремска област 

Инђија 1.088 168 15,44 

Ириг 299 50 16,72 

Пећинци 419 52 12,41 

Рума 1.566 223 14,24 

Сремска 

Митровица-град 
2.290 341 14,89 

Стара Пазова 1.719 218 12,68 

Шид 1.179 198 16,79 
*Подаци презети из Преглед броја и структуре запослених лица са евиденције НСЗ у 2015. години, НСЗ. 

 
 

Опис показатеља: 
Овај показатељ указује на партиципацију старијег запосленог становништва у укупној 
запослености. Запослени са евиденције НСЗ – укупан број лица за која су у извештајном 
периоду пристигли подаци о пријавама на обавезно социјално осигурање на основу 
запошљавања или рада ван радног односа, а да су се у истом периоду налазила на евиденцији 
Националне службе за запошљавање. 

 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
У контексту Лисабонске стратегије овај индикатор се користи да прикаже укупне регионалне 
капацитете тржишта рада, али такође и отварање радних места за запошљавање старијих лица. 
Лисабонски циљ је био да се до 2010. године достигне укупна запосленост од 70%, и 50% 
запослености за лица између 55 и 64 године старости (до 2005. године десет западноевропских 

земаља је прешло праг постављен Лисабонском стратегијом, док је код земаља нових чланица 
Европске уније овај проценат био нижи, на пример, у Словенији 31%, Словачкој 30,7%; ESPON 
2006). 
 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Главни недостатак у приказивању показатеља је непотпуна обухватност свих запослених лица 

која обављају занимање, већ НСЗ дистрибуира податке само за лица која имају заснован радни 
однос. Са друге стране, у Анкети о радној снази коју спроводи РЗС, поред другачије 
методологије од оне коју примењује НСЗ, не публикују се подаци на нивоу области, већ само на 

нивоу региона. Такође се мора имати у виду и важна чињеница да се све више повећава број 
запосленог становништва преко 65 година старости, а које НСЗ не евидентира, што овде 
представља највећи недостатак. 

 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
Највишу стопу запошљавања старијих радника има општина Чока (27,3%). У 60,0% јединица 
локалних самоуправа удео запослених лица старијих од 50 година креће се у интервалу од 
15,0% до 25,0%. У преосталих 17 општина удео запослених лица са евиденције старијих од 50 
година у укупном броју запослених са евиденције НСЗ је у интервалу од 10,0% до 15,0%. 

Најнижу стопу запошљавања старијих радника имају градови Вршац и Сомбор. 
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Карта 11. Стопа запослености старијих радника – преглед по ЈЛС 
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Показатељ 11: Стопа активности мушког и женског становништва 

 

 
Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 

ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Смањење социјалне искључености и 
сиромаштва 

Оперативни циљ Расположива радна снага и запосленост 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 11 

Показатељ Стопа активности мушког и женског 
становништва - приказ по областима 

 

 
Табела 18. Стопа активности мушке и женске популације (15-64 година), 2015. 

Алфа-

нумерички 
код ** 

Назив статистичке 

територијалне 
јединице** 

Укупно 
Пол 

Мушкарци Жене 

RS12 АП Војводина 62,3 71,1 53,3 

RS125 Севернобачка област 63,2 70,3 56,0 

RS126 Средњобанатска област 62,3 70,6 53,8 

RS124 Севернобанатска област 58,8 70,2 47,0 

RS122 Јужнобанатска област 60,2 72,9 47,2 

RS121 Западнобачка област 61,3 70,0 52,3 

RS123 Јужнобачка област 64,4 71,3 57,7 

RS127 Сремска област 61,4 71,0 51,6 

*Подаци преузети из  „Анкета о радној снази у Републици Србији, 2015.“, РЗС, 2016. 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
 
Опис показатеља: 

Показатељ указује на просторну дистрибуцију, односно удео активног мушког и женског 
становништва које обавља занимање старости између 15-64 година, у укупној мушкој и женској 
популацији исте старосне групе на територији дефинисаних области у АП Војводини. Показатељ 
изражава специфичну стопу активности према полу. Подаци о активном становништву су 
прикупљани за лица старија од 15 година. Максимална старосна граница није дефинисана због 
чињенице да лица могу да буду економски активна и након изласка из тзв. радног контингента 
(15–64 године). Контингент лица која обављају занимање чине: 1) лица која су у недељи пред 

Попис бар један сат обављала било какав посао који је плаћен или ће бити плаћен (у новцу или 

у натури), независно од тога да ли лице има формално-правни уговор о запослењу, само 
усмени договор са послодавцем или самостално обавља посао; 2) лица која имају посао, али су 
из објективних разлога била спречена да га обављају у референтној недељи због болести, 
годишњег одмора, штрајка и сл.  
 

При изради методологије Анкете о радној снази у Републици Србији, коришћене су дефиниције и 
препоруке објављене у методолошком материјалу Евростата: Council Regulation (EC) No 577/98, 
Regulation (EC) No 1991/2002, Council Regulation (EC) No 377/2008, и No 2257/2003, Comission 
Regulation (EC) No 1897/2000. Активно становништво (радну снагу) чине сва запослена и 
незапослена лица. Анкета о радној снази у Републици Србији, РЗС, публикује Стопу 
активности која представља проценат активног становништва у укупном становништву старом 
15 и више година. Стопа активности представља проценат активног становништва у укупном 

становништву старом 15 и више година. Стопа неактивности представља проценат неактивног 
становништва у укупном становништву старом 15 и више година.  

 
У наредном периоду за потребе израчунавања показатеља користиће се подаци за 
становништво старом 15 и више година. 
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Значај показатеља за просторни развој: 

Овај показатељ, шире посматрано указује на капацитете тржишта рада на некој територији, чиме 
се вреднује ниво развијености и друштвено-економске кохезије посматране области. 
 
Ограничења мерења показатеља: 

Промењена методологија концепта активног становништва у односу на претходне пописе 
становништва. Ипак, у циљу обезбеђивања међународне упоредивости пописних података, 
методологија Пописа 2011. усаглашена је са међународним стандардима, а нарочито с 
Препорукама Конференције европских статистичара за пописе око 2010. године. Најадекватнији 
методолошки приступ за наредне извештаје је онај који се примењује у АРС-у на годишњем 
нивоу – Стопа активности мушке и женске популације, који је примењен у овом Извештају 
приликом уграђивања података.  

 
Разлике које се јављају међу подацима о броју запослених из Анкете о радној снази и из других 
статистичких истраживања („Анкета о радној снази у Републици Србији, 2015.“, РЗС, 2016.): 
 

1. Подаци о регистрованој запослености који се добијају из административног извора преузимају 
се из Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО), док се подаци о броју 

регистрованих незапослених лица преузимају из Националне службе за запошљавање. У 
Анкети се не узима у обзир формални статус лица које се анкетира, него се његов радни 
статус одређује на основу активности коју је обављало у посматраној седмици. 

 
2. Подаци који се добијају из ових извора разликују се од података добијених Анкетом о 

радној снази из следећих разлога: 
- метод прикупљања је различит, јер се у Анкети подаци прикупљају од лица у 

домаћинствима која су изабрана у узорак, док су подаци o регистрованој запослености 
пописног карактера; 

- извор података у Анкети представља изјава лица које даје податке анкетару, док је 
извор за регистровану запосленост регистрација лица у ЦРОСО регистру; 

- јединица посматрања у Анкети је сваки члан случајно изабраног домаћинства, док су 

јединице посматрања за регистровану запосленост сви обвезници плаћања доприноса 
обавезног социјалног осигурања; 

- период посматрања активности лица у Анкети је седмица која претходи анкетирању, 
док се као временска тачка за преузимање регистроване запослености из ЦРОСО базе 
узима претпоследњи радни дан у месецу; 

- дефиниције запослености су различите, јер се подацима о броју запослених који се 
добијају из административних извора обухватају само формално запослени, тј. лица 
која се налазе у евиденцији ЦРОСО и која су осигурана по основу запослења, обављања 

самосталних делатности или обављања пољопривредних делатности, док Анкета (према 
међународној ILO дефиницији) оцењује како формалну, тако и неформалну 
запосленост лица изабраних у узорак (случајно изабрани део популације). 
Подаци о броју незапослених, добијени Анкетом, разликују се од броја 
формално незапослених лица евидентираних у Националној служби за 
запошљавање. Првенствено, лице које је пријављено у Националној служби за 
запошљавање, али током четири седмице које су претходиле анкетирању није 

предузимало активне кораке с циљем тражења посла и није у могућности да почне да 
ради у року од две седмице, сматра се неактивним лицем. 
У другом случају, лице које није пријављено Националној служби за запошљавање 
(пензионер, студент, домаћица), али је током четири седмице које су претходиле 
анкетирању предузимало активне кораке с циљем тражења посла (путем огласа, 
директним обраћањем послодавцу и на бројне друге начине) и у могућности је да почне 
да ради у року од две седмице, сматраће се незапосленим лицем. 

- Поред различите дефиниције, ова два истраживања имају и различиту периодику 
спровођења. Периодика прикупљања података о броју запослених који се добијају из 
административних извора је месечна, док се Анкета о радној снази од 2015. године 
спроводи континуирано (анкетирање се обавља сваке седмице у току године), при чему 
се резултати објављују квартално. 
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Карта 12. Стопа активности мушког и женског становништва (15-64) по oбластима 

 
 
Табела 19.  Стопе активности, незапослености и неактивности за становнштво старо 

15 и више година 2015. године* 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Стопа 
активности 

Стопа 
запосле 
ности 

Стопа 
незапосле

ности 

Стопа 
неакти 
вности 

RS125 Севернобачка област 51,1 45,6 10,7 48,9 

RS126 Средњобанатска област 49,8 42,8 14,1 50,2 

RS124 Севернобанатска област 47,6 40,5 14,9 52,4 

RS122 Јужнобанатска област 48,6 38,4 20,9 51,4 

RS121 Западнобачка област 47,9 38,2 20,3 52,1 

RS123 Јужнобачка област 52,9 44,5 15,9 47,1 

RS127 Сремска област 49,7 40,6 18,3 50,3 
*Подаци преузети из „Анкета о радној снази у Републици Србији, 2015.“, ревидирани подаци, РЗС, 2016. 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
Стопа активности укупне популације показује да је већа стопа активности мушке популације у 
односу на женску. Посматрајући области знатно већа разлика између мушке и женске популације 

приметна је у Јужнобанатској области где стопа активности мушке популације износи 72,9, а 
женске 47,2. Мања разлика у стопи активности је у Јужнобачкој области, где је стопа активних 
мушких становника 71,3 а женских 57,7. 
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Показатељ 12: Стопа запослености 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Смањење социјалне искључености и 
сиромаштва 

Оперативни циљ Расположива радна снага и запосленост 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 12 

Показатељ Стопа запослености - приказ по 
општинама/градовима и областима 

 
 

Табела 20.  Удео запослених лица старости 15-64 године у укупном броју становника 
исте старосне групе* 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке територијалне 
јединице** 

% 

RS12 АП Војводина 51,7 

RS125 Севернобачка област 56,2 

RS126 Средњобанатска област 53,4 

RS124 Севернобанатска област 49,8 

RS122 Јужнобанатска област 47,4 

RS121 Западнобачка област 48,7 

RS123 Јужнобачка област 54,1 

RS127 Сремска област 50,0 
*Подаци преузети из „Анкета о радној снази у Републици Србији, 2015.“, РЗС, 2016. 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 

 
Карта 13. Стопа запослености по oбластима 
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Опис показатеља: 

У Анкети о радној снази коју спроводи РЗС, не узимају се у обзир само формални статус лица 
које се анкетира, него се радни статус тог лица одређује на основу стварне активности коју је 
оно обављало у периоду спровођења Анкете. Под запосленим лицима се сматрају она лица која 
имају заснован радни однос и раде у предузећу, установи или у другој врсти организације или 

раде као приватни предузетници, затим индивидуални пољопривредници и помажући чланови у 
домаћинству, као и лица која су обављала неки посао који су самостално пронашла и 
уговорила (усмено или писмено) без заснивања радног односа и којима је тај рад представљао 
једини извор средстава за живот. 
Подаци су преузети из „Анкете о радној снази у Републици Србији, 2015.“, РЗС, 2016. При 
изради методологије Анкете коришћене су дефиниције и препоруке објављене у 
методолошком материјалу Евростата: Council Regulation (EC) No 577/98, Regulation (EC) No 

1991/2002, Council Regulation (EC) No 377/2008, и No 2257/2003, Comission Regulation (EC) No 
1897/2000. 
Активно становништво (радну снагу) чине сва запослена и незапослена лица.  
Стопа запослености представља проценат запослених у укупном становништву старом 15 и 

више година. Анкета о радној снази у Републици Србији, РЗС, публикује Стопу запослености 
која представља проценат удео запослених у укупном становништву старом 15 и више година. 

Стопа незапослености представља проценат незапослених у укупном броју активних 
становника старих 15 и више година. 
Стопа активности представља проценат активног становништва у укупном становништву 
старом 15 и више година. 
Стопа неактивности представља проценат неактивног становништва у укупном становништву 
старом 15 и више година. 
Подаци о регистрованој запослености који се добијају из административног извора преузимају 

се из Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО), док се подаци о броју 
регистрованих незапослених лица преузимају из Националне службе за запошљавање. У 
Анкети се не узима у обзир формални статус лица које се анкетира, него се његов радни статус 
одређује на основу активности коју је обављало у посматраној седмици. 
Подаци који се добијају из ових извора разликују се од података добијених Анкетом о радној 

снази из следећих разлога: 
- метод прикупљања је различит, јер се у Анкети подаци прикупљају од лица у 

домаћинствима која су изабрана у узорак, док су подаци o регистрованој запослености 
пописног карактера; 

- извор података у Анкети представља изјава лица које даје податке анкетару, док је 
извор за регистровану запосленост регистрација лица у ЦРОСО регистру; 

- јединица посматрања у Анкети је сваки члан случајно изабраног домаћинства, док су 
јединице посматрања за регистровану запосленост сви обвезници плаћања доприноса 

обавезног социјалног осигурања; 
- период посматрања активности лица у Анкети је седмица која претходи анкетирању, 

док се као временска тачка за преузимање регистроване запослености из ЦРОСО базе 
узима претпоследњи радни дан у месецу; 

- дефиниције запослености су различите, јер се подацима о броју запослених који се 
добијају из административних извора обухватају само формално запослени, тј. лица 
која се налазе у евиденцији ЦРОСО и која су осигурана по основу запослења, обављања 

самосталних делатности или обављања пољопривредних делатности, док Анкета (према 
међународној ILO дефиницији) оцењује како формалну, тако и неформалну 
запосленост лица изабраних у узорак (случајно изабрани део популације). 

- Поред различите дефиниције, ова два истраживања имају и различиту периодику 
спровођења. Периодика прикупљања података о броју запослених који се добијају из 
административних извора је месечна, док се Анкета о радној снази од 2015. године 
спроводи континуирано (анкетирање се обавља сваке седмице у току године), при чему 

се резултати објављују квартално. 
- Подаци о регистрованој запослености се публикују до нивоа јединица локалне 

самоуправе док Анкета о радној снази садржи податке о стопи запослености до нивоа 
области. 

 
Значај показатеља за просторни развој: 

Стопа запослености представља један од главних показатеља статуса тржишта рада, 

развијености и инвестиционог потенцијала неког подручја. У комбинацији са другим 
показатељима просторног развоја, стопа запослености може бити добар показатељ општег 
тренда развоја на неком делу територије Републике. Лисабонском стратегијом дефинисан је 
циљ према којем је до 2010. године требало остварити стопу запослености од 70%. 
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Ограничења мерења показатеља: 

Већ је раније у овом Извештају указано на проблем непотпуног обухвата запосленог 
становништва, са обзиром на недоступност прецизних података о стопи неформалне 
запослености. Стопа неформалне запослености представља проценат лица која раде „на црно“ 
у укупном броју запослених. Рад „на црно“ обухвата запослене у нерегистрованој фирми, 

запослене у регистрованој фирми, али без формалног уговора o раду и без социјалног и 
пензионог осигурања, и неплаћене помажуће чланове домаћинства. 
 
Подаци о броју незапослених, добијени Анкетом, разликују се од броја формално незапослених 
лица евидентираних у Националној служби за запошљавање. Првенствено, лице које је 
пријављено у Националној служби за запошљавање, али током четири седмице које су 
претходиле анкетирању није предузимало активне кораке с циљем тражења посла и није у 

могућности да почне да ради у року од две седмице, сматра се неактивним лицем. У другом 
случају, лице које није пријављено Националној служби за запошљавање (пензионер, студент, 
домаћица), али је током четири седмице које су претходиле анкетирању предузимало активне 
кораке с циљем тражења посла (путем огласа, директним обраћањем послодавцу и на бројне 

друге начине) и у могућности је да почне да ради у року од две седмице, сматраће се 
незапосленим лицем. 

 
Табела 21.  Стопе активности, незапослености и неактивности за становнштво старо 

15 и више година 2015. године – преглед по областима 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив 
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Стопа 

активности 

Стопа 

запослености 

Стопа 
незапослено

сти 

Стопа 
неактивно

сти 

RS125 
Севернобачка 
област 

51,1 45,6 10,7 48,9 

RS126 
Средњобанатска 
област 

49,8 42,8 14,1 50,2 

RS124 
Севернобанатска 

област 
47,6 40,5 14,9 52,4 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

48,6 38,4 20,9 51,4 

RS121 
Западнобачка 
област 

47,9 38,2 20,3 52,1 

RS123 
Јужнобачка 
област 

52,9 44,5 15,9 47,1 

RS127 Сремска област 49,7 40,6 18,3 50,3 

*Подаци преузети из „Анкета о радној снази у Републици Србији, 2015.“, ревидирани подаци, РЗС, 2016. 
** НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 

Табела 22.  Регистрована запосленост, 2015. године – преглед по ЈЛС* 

Алфа 
нумерички 

код/ 
Матични број 

ЈЛС** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 
Укупно 

Запослени у правним лицима (привредна 
друштва, предузећа, задруге, установе 
и друге организације) и предузетници , 

лица која самостално обављају делатност 
и запослени код њих 

Реги- 
строва- 

ни 
индиви- 
дуални 
пољо- 

привре- 
дници 

свега 

од тога: 

запослени 
у правним 

лицима 

предузет-
ници, лица 

која самоста-
лно обављају 
делатност и 
запослени 
код њих 

RS12 
Регион 
Војводине 

508381 475257 398119 77144 33119 

 

RS121 
Западнобачка 
област 

42394 37226 30286 6942 5168 

80381 Сомбор-град 23488 19404 16226 3179 4084 

80047 Апатин 5773 5480 4411 1069 293 

80233 Кула 7207 6817 5309 1508 390 

80306 Оџаци 5926 5525 4340 1186 401 



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2016. годину 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

46 

 

Алфа 
нумерички 

код/ 
Матични број 

ЈЛС** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 
Укупно 

Запослени у правним лицима (привредна 
друштва, предузећа, задруге, установе 
и друге организације) и предузетници , 

лица која самостално обављају делатност 
и запослени код њих 

Реги- 
строва- 

ни 
индиви- 
дуални 
пољо- 

привре- 
дници 

свега 

од тога: 

запослени 
у правним 

лицима 

предузет-
ници, лица 

која самоста-
лно обављају 
делатност и 
запослени 
код њих 

 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

63442 57453 46597 10859 5987 

80314 Панчево-град 29391 28606 23357 5250 785 

80039 Алибунар 3331 2501 1833 669 830 

80098 Бела Црква 2802 2380 1853 527 422 

80128 Вршац 13500 12379 10531 1848 1120 

80217 Ковачица 4876 3558 2720 839 1317 

80225 Ковин 6017 5207 4018 1189 811 

80292 Опово 1148 904 647 257 243 

80349 Пландиште 2377 1918 1638 280 459 

 

RS123 
Јужнобачка 

област 
193332 186482 157475 29005 6849 

89010 Град Нови Сад 135058 134026 116026 17999 1032 

80055 Бач 2826 2143 1681 462 683 

80063 Бачка Паланка 14169 13110 10593 2517 1059 

80080 Бачки Петровац 3661 3224 2387 838 436 

80101 Беочин 2964 2784 1992 792 181 

80110 Бечеј 8567 7728 6515 1213 838 

80462 Врбас 9572 9064 7672 1392 508 

80136 Жабаљ 4342 3591 2695 896 750 

80390 Србобран 2817 2301 1616 684 516 

80411 Сремски Карловци 1334 1299 992 306 36 

80446 Темерин 5991 5657 4165 1492 334 

80454 Тител 2031 1555 1141 414 476 

 

RS124 
Севернобанатска 
област 

36760 33482 28425 5060 3277 

80209 Кикинда 14929 14291 12330 1962 637 

80012 Ада 4472 4021 2919 1102 451 

80195 Кањижа 5964 5065 4326 740 899 

80276 Нови Кнежевац 2497 2124 1861 264 373 

80365 Сента 7075 6369 5581 788 706 

80489 Чока 1823 1612 1408 204 211 

 

RS125 
Севернобачка 

област 
52671 50022 43922 6100 2649 

80438 Суботица-град 42152 40466 35643 4823 1685 

80071 Бачка Топола 8304 7556 6764 791 749 

80241 Мали Иђош 2215 2000 1515 486 215 
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Алфа 
нумерички 

код/ 
Матични број 

ЈЛС** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 
Укупно 

Запослени у правним лицима (привредна 
друштва, предузећа, задруге, установе 
и друге организације) и предузетници , 

лица која самостално обављају делатност 
и запослени код њих 

Реги- 
строва- 

ни 
индиви- 
дуални 
пољо- 

привре- 
дници 

свега 

од тога: 

запослени 
у правним 

лицима 

предузет-
ници, лица 

која самоста-
лно обављају 
делатност и 
запослени 
код њих 

RS126 
Средњобанатска 

област 
45349 40860 34761 6099 4491 

80152 Зрењанин-град 33676 31149 26517 4632 2528 

80144 Житиште 3559 2761 2417 344 799 

80250 Нова Црња 1549 1185 1017 168 364 

80268 Нови Бечеј 4413 3906 3218 687 507 

80373 Сечањ 2152 1859 1592 268 293 

 

RS127 Сремска област 74433 69732 56653 13079 4698 

80403 
Сремска 
Митровица-град 

18972 17737 14616 3121 1234 

80179 Инђија 10937 10389 8505 1884 548 

80187 Ириг 1825 1627 1143 484 198 

80322 Пећинци 5777 5158 4229 929 619 

80357 Рума 11599 10713 8376 2337 886 

80420 Стара Пазова 17761 17137 14074 3063 623 

80497 Шид 7562 6971 5710 1261 590 

*Подаци преузети из Регистрована запосленост у Републици Србији, 2015.‒ Претходни резултати   
   ‒САОПШTЕЊЕ ЗП20, РЗС, 2016. 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

Напомена: Од 2015. годинe примењује се нова методологија праћења регистроване запослености, 
комбиновањем података из Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) и Статистичког 
пословног регистра (СПР). Нова дефиниција регистроване запослености је усклађена са стандардима 
Европске уније. Како би се омогућило поређење података за период од 2015. године са подацима из 
претходног периода, извршена је ревизија већ објављених података о регистрованој/формалној 
запослености за период 2000‒2014. (СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ,РЗС, 2016). 
Дефиниција регистроване запослености - Под појмом запослени подразумевају се лица која имају 
формално правни уговор о запослењу, односно заснован радни однос са послодавцем, на одређено или 
неодређено време; лица која раде ван радног односа, на основу уговора о делу или на основу уговора о 
обављању привремених и повремених послова; лица која обављају самосталне делатности или су оснивачи 
привредних друштава или предузетничких радњи; као и лица која обављају пољоривредне делатности а 
налазе се у евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања. 
 
 

Стање показатеља за просторни развој: 
Стопа активности за становништво старо 15 и више година је само у две области 
(Севернобачкој и Јужнобачкој) већа од 50,0%, док се у осталим областима креће од 47,6% до 
49,8%. Стопа запослености у 2015. години, за становнштво старо 15 и више година најнижа је 
на подручју Западнобачке области (38,2%), а највиша на подручју Севернобачке облсти 

(45,6%). Од укупно запослених војвођанског региона, 78,3% је запослених у правним лицима, 
15,2% су предузетници, а 6,5% регистровани индивидуални пољопривредници. Посматрано по 
областима: само две области, Севернобачка (83,4%) и Јужнобачка (81,5%) имају већи 
проценат запослених у правним лицима од просечне вредности за регион Војводине, Сремска 
област има највећи удео предузетника (17,6%), док је у Западнобачкој области највеће учешће 

регистрованих индивидуалних пољопривредника (12,2%). 
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Показатељ 15: „Гини“ коефицијент прихода домаћинстава 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Смањење социјалне искључености и 
сиромаштва 

Оперативни циљ Постизање територијалног баланса у 
расподели богатства 

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015. године 

Показатељ 15 

Показатељ „Гини“ коефицијент прихода 

домаћинстава 

 

 
Табела 23. Гини коефицијент прихода домаћинстава 

 2012. година 2013. година 2014. година 

Гини коефицијент  
за Републику Србију 

0,26 0,26 0,26 

Гини коефицијент  
за АП Војводину 

0,27 0,25 0,26 

 Извор: Анкета о потрошњи домаћинстава 2011, 2012, 2013 и 2014, РЗС 
Извор: Сиромаштво у Србији у 2014. години, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, 
Влада Републике Србије 

 
Опис показатеља:  

Показатељ презентује унутаррегионалну дисперзију прихода и одсликава међурегионалне 

разлике које не показују агрегирани индикатори, попут БДП/ст или просечни приход 
домаћинстава. Узимајући у обзир обим диспаритета прихода домаћинстава унутар неког 
региона/области поредећи квинтилне групе прихода домаћинстава, овај индикатор има широк 
спектар примене. Проблемски, он интегрише не само аспекте борбе против сиромаштва и 
економске једнакости већ и социјалне једнакости и пожељну заступљеност различитих 

социјалних група у заједници и превенцију социјалне сегрегације. У комбинацији са 
индикаторима доступности, овај индикатор би могао да пружи информације о социјалној 
сегрегацији у простору, имајући у виду да сам указује на разлоге за такву сегрегацију. 
 
Користи се верзија Гини коефицијента по потрошњи и са еквивалентним одраслим, која 
стандардно даје ниже вредности од две алтернативне спецификације: 

1. по потрошњи, али по глави становника и 

2. по приходима. 

 
Значај показатеља за просторни развој: 
Гини коефицијент представља статистичко мерење неједнакости у расподели богатства између 
становника једне државе. Гини коефицијент се обично користи у мерењу неједнакости у 
расподели богатства али може се користити и за мерење било које друге форме неједнаке 

дистрибуције. Гини коефицијент представља нумеричку вредност између 0 и 1, где 0 
представља савршену форму расподеле богатства (сви становници имају једнаке приходе), док 
број 1 представља најлошији вид дистрибуције богатства (сав приход је концентрисан на 
појединца док остали становници немају приход). 
 
Гини коефицијент је изражен у процентуалној форми. Једна од главних предности Gini 
коефицијент је то што је он мера тј. показатељ неједнакости у расподели богатства а не мера 

просечне вредности прихода или неке друге варијабле која није репрезентативна за целу 
популацију. Гини коефицијент може да упоређује дистрибуцију прихода разних делова државе 
и популације, нпр. може се мерити Гини коефицијент за урбана подручја и може се мерити Гини 

коефицијент за рурална подручја и касније се упоређивати за потребе анализе. 
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Ограничења мерења индикатора:  

Податак је доступан само на националном нивоу и за градско и рурално становништво. Такође, 
ограничење представља и дисконтинуитет у праћењу овог индикатора. Показатељ би могао да 
буде допуњен и регионалним индексом цена, што би значајно побољшало компаративну 
анализу подручја Републике Србије. Овај индикатор је потребно да буде допуњен регионалним 

индексом цена. 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
Gini коефицијент у 2014. години, за Републику Србију и за АП Војводину је исти и износи 0,26. 
Гини коефицијент мери неједнакост у расподели богатства у целој популацији, узимајући 
вредности од 0 до 1, при чему вредност 0 означава потпуну једнакост потрошње свих 
појединаца, а вредност 1 потпуну концентрацију потрошње на само једног појединца. 
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Показатељ 17: Број домаћинстава који живе испод границе 

сиромаштва 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 

ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Унапређење социјалне и економске 
кохезије 

Оперативни циљ Смањење броја незапосленог 

становништва 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 17 

Показатељ Број домаћинстава који живе испод 
границе сиромаштва 

 
Опис показатеља: 
Проценат становништва који живи испод апсолутне границе сиромаштва, односно становништво 
које није у могућности да приушти минимум животног стандарда. Овај показатељ пружа увид о 
уделу популације чији су приходи испод утврђеног егзистенцијалног минимума. Сиромаштво 

није само проблем дистрибуције прихода већ иде упоредо са другим социјалним проблемима, 
као што су погоршано здравственог стања или дугорочна незапосленост због недостатка радног 
искуства и ниског нивоа образовања. Линија сиромаштва израчуната је 2006. године на основу 
тадашње Анкете о потрошњи домаћинства (АПД), уз помоћ нутриционистичких стандарда за 
исхрану и одговарајућег удела непрехрамбене робе. Тадашњи износ за еквивалентног одраслог 
(први одрасли у домаћинству) био је 6.411 динара месечно. Апсолутно сиромаштво се 
дефинише као ниво прихода или потрошње породица испод дефинисаног минимума животних 

потреба. Апсолутно сиромаштво је показатељ код кога су сиромашни сви они грађани који не 
остварују потрошњу изнад оне коју означава линија сиромаштва. Статистичку апаратуру за 
оцену сиромаштва чини „Анкета о потрошњи домаћинства“ коју редовно врши Републички завод 
за статистику. Стопа сиромаштва је однос броја сиромашних припадника једне популације и 
укупног броја припадника те популације (укупно становништво, незапослени, деца, итд.), 
односно представља учешће сиромашних припадника дате популације у целој популацији. 
Стопа сиромаштва даје само број сиромашних тј. број оних чија је потрошња испод линије 

сиромаштва али не и интензитет њиховог сиромаштва. Дубина сиромаштва показује колико је 
њихова потрошња испод линије сиромаштва односно мери дефицит сиромаштва целе популације 
и показује колико је ресурса потребно, под претпоставком савршене таргетираности, да се 
сиромаштво потпуно елиминише. По типу насеља сиромаштво је знатно мање заступљено у 
урбаном подручју, односно знатно веће на „осталом“ подручју (варошице и села). 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Показатељ је значајан због повезаности са другим важним показатељима, као што су: стопа 

нето миграција, стопа неписмености, национални доходак по становнику, стопа запослености и 
могућности запошљавања, доступност јавних служби (здравствене заштите, образовања, 
социјалног старања и др), доступност комуналних услуга (енергија, санитарно-хигијенски 
услови, комуникације). 
 

Ограничења мерења показатеља: 
С обзиром да постоји више различитих методолошких приступа за израчунавање овог 
индикатора, потребне су додатне анализе о начину његовог приказивања. Подаци који се 
прикупљају постоје за ниво Републике и региона. 
 
Подаци су доступни само на нивоу Републике Србије и АП Војводине су следећи:  

Линија сиромаштва (за еквивалентног 
одраслог), месечно за 2014. годину износи 
11.340 РСД 

Извор: Сиромаштво у Србији, 2011, 2012, 
2013, 2014, Тим за социјално укључивање 
и смањење сиромаштва, Влада Републике 

Србије 
 
Анкета о потрошњи домаћинстава 2014, РЗС 

Стопа сиромаштва (проценат сиромашних), 
2014. година 

Република Србија: 8,9% 
АП Војводина: 7,8% 

Извор:Агенција за регионални развој АП Војводине 
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Табела 24. Стопа сиромаштва по годинама 

Стопа сиромаштва 
(проценат 

сиромашних) 
2010 2013 2014 Број сиромашних 2014 

Република Србија 9,2% 8,6% 8,9% 627000 

АП Војводина 6,8% 5,6% 7,8% 149000 

 
 

 
Графикон 2. Упоредни приказ стопе сиромаштва по годинамама за  

Републику Србију и АП Војводину  
 
Табела 25. Основни показатељи сиромаштва за 2014. годинуа 

Основни показатељи сиромаштва 2014. година 

Линија сиромаштва (за еквивалентног одраслог), 
дин. месечно 

11.340,00 

Стопа сиромаштва, у % 8,9 

Дубина сиромаштва, у % 1,7 

Оштрина сиромаштва, у % 0,5 

 

 

Стање показатеља за просторни развој: 
Стопа сиромаштва у 2014. године за Републику Србију износи 8,9%, а за АП Војводину 7,8%. 
Стопа сиромаштва у Републици незнатно је повећана у односу на 2013.годину (за 0,3%), а у 
Покрајини стопа сиромаштва је повећана за 2,2%. Стопа сиромаштва представља учешће 
сиромашних становника у укупној популацији, али не даје интензитет њиховог сиромаштва. 
Линија сиромаштва (за еквивалентну одраслу особу), за 2014. годину, месечно износи 11340 

РСД. Сиромаштво у Србији је умерено, а по типу насеља сиромаштво је мање заступљено у 
урбаним подручјима.  
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Показатељ 18: Годишња стопа незапослености 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Смањење социјалне искључености и 
сиромаштва 

Оперативни циљ Постизање територијалног баланса у 
расподели богатства - Осигурање пуне 
ангажованости регионалних 
ресурса, уз њихову максималну 

ефикасност 

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015. године 

Показатељ 18 

Показатељ Стопа незапослености - Удео 

незапослених у укупном броју 
активних становника - приказ по 
областима 

 
 

Табела 26.  Стопа незапослености-Удео незапослених у укупном броју активних 
становника старих 15 и више година* 

Aлфа-
нумерички 

код** 

Назив 
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Укупно 

Пол Старосне групе 

Мушкарци Жене 15-24 25-34 35-44 45-54 
55 и 
више 

RS12 АП Војводина 16,6 16,8 16,5 39,0 21,1 13,4 11,7 11,5 

RS125 
Севернобачка 
област 

10,7 10,7 10,7 (31,1) (11,6) (9,5) (7,8) / 

RS126 
Средњобанатска 
област 

14,1 13,3 15,2 / (16,7) (12,7) / (13,0) 

RS124 
Севернобанатска 
област 

14,9 13,1 17,8 / (20,7) (12,6) (12,6) / 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

20,9 20,6 21,5 50,3 23,6 19,9 14,7 (12,4) 

RS121 
Западнобачка 
област 

20,3 21,7 18,3 (47,7) 28,4 (16,4) (12,7) (12,5) 

RS123 
Јужнобачка 

област 
15,9 16,4 15,2 36,9 21,4 11,1 11,3 11,4 

RS127 Сремска област 18,3 18,3 18,1 40,4 22,7 14,1 13,3 15,3 

*Подаци преузети из „Анкета о радној снази у Републици Србији, 2015.“, РЗС, 2016. 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
/ мали број појава (оцена није публикована) 
() мање прецизна оцена, користити са опрезом 
 

 
Табела 27. Годишња стопа незапослености, према полу и старосним групама 2015. године 

Стопа  
незапослености 

Република Србија АП Војводина 

укупно мушкарци жене укупно мушкарци жене 

17,7 16,8 18,8 16,6 16,8 16,5 

15-24 43,2 40,1 48,2 39,0 37,1 42,5 

25-34 24,1 22,6 25,9 21,1 21,2 20,9 

35-44 14,8 13,8 16,0 13,4 13,6 13,1 

45-54 12,7 11,7 13,8 11,7 11,3 12,2 

55 и више 9,5 10,3 8,1 11,5 12,1 10,3 
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Опис показатеља: 

Стопа „регистроване“ незапослености према полу и старости у областима Републике Србије. 
Национална служба за запошљавање рачуна стопу регистроване незапослености користећи 
административне податке следећих институција: број незапослених - Национална служба за 
запошљавање, запослени - Републички завод за статистику (Анкета РАД), осигурани 

пољопривредници - Фонд ПИО.  
Дефиниција према „Анкети о радној снази у Републици Србији, 2015.“, РЗС, 2016.) гласи да су 
незапослени лица која нису обављала ниједан плаћени посао у посматраној седмици, активно 
су тражила посао током четири седмице које су претходиле посматраној седмици и у могућности 
су да почну да раде у року од две седмице након посматране седмице. Незапослена су и она 
лица која током претходне четири седмице нису тражила посао, пошто су већ нашла посао на 
којем треба да почну да раде након истека посматране седмице, а најкасније у року од три 

месеца.  
Стопа незапослености представља проценат незапослених у укупном броју активних 
становника старих 15 и више година. 
Разлике које се јављају међу подацима о броју запослених из Анкете о радној снази и из других 

статистичких истраживања („Анкета о радној снази у Републици Србији, 2015.“, РЗС, 2016.): 
1. Подаци о регистрованој запослености који се добијају из административног извора 

преузимају се из Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО), док се 
подаци о броју регистрованих незапослених лица преузимају из Националне службе за 
запошљавање. У Анкети се не узима у обзир формални статус лица које се анкетира, него 
се његов радни статус одређује на основу активности коју је обављало у посматраној 
седмици. 

2. Подаци који се добијају из ових извора разликују се од података добијених Анкетом о 
радној снази из следећих разлога: 

- метод прикупљања је различит, јер се у Анкети подаци прикупљају од лица у 
домаћинствима која су изабрана у узорак, док су подаци o регистрованој запослености 
пописног карактера; 

- извор података у Анкети представља изјава лица које даје податке анкетару, док је 
извор за регистровану запосленост регистрација лица у ЦРОСО регистру; 

- јединица посматрања у Анкети је сваки члан случајно изабраног домаћинства, док су 
јединице посматрања за регистровану запосленост сви обвезници плаћања доприноса 

обавезног социјалног осигурања; 
- период посматрања активности лица у Анкети је седмица која претходи анкетирању, 

док се као временска тачка за преузимање регистроване запослености из ЦРОСО базе 
узима претпоследњи радни дан у месецу; 

- дефиниције запослености су различите, јер се подацима о броју запослених који се 
добијају из административних извора обухватају само формално запослени, тј. лица 

која се налазе у евиденцији ЦРОСО и која су осигурана по основу запослења, обављања 
самосталних делатности или обављања пољопривредних делатности, док Анкета (према 
међународној ILO дефиницији) оцењује како формалну, тако и неформалну запосленост 
лица изабраних у узорак (случајно изабрани део популације). 

- Поред различите дефиниције, ова два истраживања имају и различиту периодику 
спровођења. Периодика прикупљања података о броју запослених који се добијају из 
административних извора је месечна, док се Анкета о радној снази од 2015. године 

спроводи континуирано (анкетирање се обавља сваке седмице у току године), при чему 
се резултати објављују квартално. Подаци о броју незапослених, добијени Анкетом, 
разликују се од броја формално незапослених лица евидентираних у Националној 
служби за запошљавање. Првенствено, лице које је пријављено у Националној служби 
за запошљавање, али током четири седмице које су претходиле анкетирању није 
предузимало активне кораке с циљем тражења посла и није у могућности да почне да 
ради у року од две седмице, сматра се неактивним лицем. У другом случају, лице које 

није пријављено Националној служби за запошљавање (пензионер, студент, домаћица), 
али је током четири седмице које су претходиле анкетирању предузимало активне 
кораке с циљем тражења посла (путем огласа, директним обраћањем послодавцу и на 
бројне друге начине) и у могућности је да почне да ради у року од две седмице, 
сматраће се незапосленим лицем. 

 

Значај показатеља за просторни развој: 

Висока стопа незапослености представља један од највећих економских и социјалних проблема 
са којом се суочава свака земља, поготово јер повећање стопе незапослености изазива 
повећање сиромаштва и опадање животног стандарда. Компаративна анализа показатеља стопе 
незапослености према старости, полу и другим карактеристикама становништва, може бити 
значајан путоказ код припремања и активирања мера и политика (националних, регионалних и 
локалних) које имају за циљ да подигну ниво запошљавања. Повећање запошљавања, као и 
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одржавање и смањење укупне стопе незапослености може се спроводити на више начина, а 

неки од њих подразумевају реструктуирање предузећа, пореску политику, развојне програме и 
пројекте (међународне или од стране Владе Републике Србије - преко Националне службе за 
запошљавање), или кроз донације из земље и иностранства. 
 

Ограничења мерења показатеља представљају различити методолошки концепти овог 
показатеља које примењују Национална служба за запошљавање (НЗС) и Републички завод за 
статистику. Анкета о радној снази у Републици Србији, РЗС, публикује Стопу незапослености 
која представља проценат запослених у укупном становништву старом 15 и више година. 
 
 

 
Карта 14. Незапослена лица – Удео незапослених лица без квалификација у укупном 

броју незапослених лица  
 
 
Табела 28.  Стопе активности, незапослености и неактивности за становнштво старо 

15 и више година, 2015. године – приказ по областима 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив 
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Стопа 
активности 

Стопа 
запослености 

Стопа 
незапослености 

Стопа 
неактивнос

ти 

RS125 
Севернобачка 
област 

51,1 45,6 10,7 48,9 

RS126 
Средњобанатска 
област 

49,8 42,8 14,1 50,2 

RS124 
Севернобанатска 

област 
47,6 40,5 14,9 52,4 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

48,6 38,4 20,9 51,4 

RS121 
Западнобачка 
област 

47,9 38,2 20,3 52,1 

RS123 
Јужнобачка 
област 

52,9 44,5 15,9 47,1 

RS127 Сремска област 49,7 40,6 18,3 50,3 

*Подаци преузети из „Анкета о радној снази у Републици Србији, 2015.“, ревидирани подаци, РЗС, 2016. 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
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Напомена 
Од стране Националне службе за запошљавање подаци о броју незапослених се публикују до 
нивоа јединица локалне самоуправе док Анкета о радној снази садржи податке о броју 
незапослених и стопи незапослености до нивоа области. 

 
 
Табела 29. Упоредни приказ података АРС и НСЗ 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив  
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Стопа 
незапослености 
за становнштво 
старо 15 и више 

година – Анкета о 
радној снази, 

2015, РЗС 

Број 
незапослених 

–Анкета о 

радној снази, 
2015, РЗС 

Број 
незапослених – 

Национална 

служба за 
запошљавање, 

2015 

RS125 
Севернобачка 
област 

10,7 8607 13695 

RS126 
Средњобанатска 
област 

14,1 10956 16239 

RS124 
Севернобанатска 
област 

14,9 8738 11396 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

20,9 24974 32490 

RS121 
Западнобачка 
област 

20,3 15292 19708 

RS123 
Јужнобачка  
област 

15,9 43747 56527 

RS127 Сремска област 18,3 23887 24799 

RS12 АП Војводина 16,6 136201 174854 

**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
 
 
 

Стање показатеља за просторни развој: 

Највеће годишње стопе незапослености су у Западнобачкој и Јужнобанатској области, што 
указује на опадање животног стандарда и повећање сиромаштва у тим областима. Сремска 
област има вишу стопу незапослености од просечне за регион Војводине (16,6%), док 
преостале области имају ниже стопе незапослености од просечне за регион Војводине. 
Годишња стопа незапослености на нивоу АП Војводине, посматрана према полу 2015. године 
указује да су стопе незапослености мушкараца (16,8%) и жена (16,5%) подједнаке. Посматрано 
по старосним групама; стопе незапослености жена веће су од стопа незапослености мушкараца 

код старосних група 15-24 год. и 45-54 год, док је код осталих старосних група стопа 

незапослености мушкараца већа него код жена. Посматрано по областима највећу стопу 
незапослености мушкараца има Западнобачка област (21,7%), а жена Јужнобанатска област 
(27,5%). Посматрано по областима и по старосним групама Западнобачка област има највећу 
стопу незапослености у старосној групи 25-34 год., Сремска област у старосној групи 55 и више 
година, док Јужнобанатска област има највећу стопу незапослености у преосталим старосним 
групама. 
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Показатељ 19: Удео дуготрајне незапослености 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Смањење социјалне искључености и 
сиромаштва 

Оперативни циљ Постизање територијалног баланса у 
расподели богатства - Осигурање пуне 
ангажованости регионалних ресурса, уз 
њихову максималну ефикасност 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 19 

Показатељ Удео дуготрајне незапослености  
- приказ по општинама/градовима 

 
 

Опис показатеља: 

Показатељ указује на разлике у дуготрајној (дугорочној) незапослености у областима 
Републике Србије. 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Дугорочна незапосленост је један од кључних показатеља незапослености, а у неким 
случајевима овај показатељ је погоднији и значајнији од опште стопе незапослености. Ово 
гледиште је посебно важно са социјалног и психолошког аспекта јер се њиме указује на ризик 
од западања у стање безизлазности, а што доводи до социјалне искључености и обесхрабрења 

лица да уопште даље траже и коначно нађу запослење. То се посебно односи на лица без 

квалификација, старије особе (преко 50 година), затим на лица са посебним потребама, лица 
која трпе неку дискриминацију, или на становнике који имају проблеме са социјалном 
адаптацијом. Такође, ово се посебно односи и на поједине националне мањине (Роме и друге). 
 

Ограничења мерења показатеља: 
Ограничење представљају различити методолошки концепти овог показатеља које примењују 

НЗС, затим РЗС (у Анкети о радној снази), као и она која је коришћена у АЖС (Анкета о 
животном стандарду). У овом Извештају је приказана методологија коју користи НЗС. 
 

Табела 30. Удео дугорочно незапослених лица у укупном броју незапослених лица 

Незапослена и дугорочно 
незапослена лица 

на евиденцији НСЗ, 

стање на дан 

31.12.2015. године 

Незапослена 
лица укупно 

Дугорочно 

незапослена 

лица 

% 
дугорочно 

незапослених 

лица  

у укупном броју 
незапослених 

лица 

Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене 

Севернобанатска 
област 

Ада 346 165 707 347 48,94 47,55 

Кањижа 1.295 674 1.881 984 68,85 68,50 

Кикинда-град 2.993 1.511 5.554 2.675 53,89 56,49 

Нови 
Кнежевац 

652 325 1.053 480 61,92 67,71 

Сента 596 278 1.019 469 58,49 59,28 

Чока 829 438 1.182 572 70,14 76,57 
 

Јужнобанатска 
област 

Алибунар 2.204 1.099 2.902 1.398 75,95 78,61 

Ковачица 2.159 1.098 3.127 1.506 69,04 72,91 

Ковин 2.475 1.326 3.835 1.921 64,54 69,03 

Опово 663 310 993 455 66,77 68,13 

Панчево-град 6.777 3.982 10.590 5.866 63,99 67,88 

Бела Црква 2.650 1.299 3.450 1.680 76,81 77,32 

Вршац-град 3.991 1.978 6.108 2.918 65,34 67,79 

Пландиште 1.016 469 1.485 679 68,42 69,07 
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Незапослена и дугорочно 
незапослена лица 

на евиденцији НСЗ, 
стање на дан 

31.12.2015. године 

Незапослена 
лица укупно 

Дугорочно 
незапослена 

лица 

% 

дугорочно 
незапослених 

лица  

у укупном броју 
незапослених 

лица 

Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене 
 

Западнобачка 
област 

Апатин 2.291 1.000 3.627 1.591 63,17 62,85 

Кула 3.651 1.766 5.447 2.554 67,03 69,15 

Оџаци 2.278 991 3.504 1.498 65,01 66,15 

Сомбор-град 4.194 1.658 7.130 2.816 58,82 58,88 
 

Јужнобачка 
област 

Бач 1.062 527 1.629 784 65,19 67,22 

Бачка 

Паланка 
3.549 1.960 6.084 3.107 58,33 63,08 

Бачки 
Петровац 

343 173 711 342 48,24 50,58 

Беочин 785 431 1.402 720 55,99 59,86 

Бечеј 2.461 1.400 3.796 2.037 64,83 68,73 

Жабаљ 2.060 1.088 3.486 1.738 59,09 62,60 

Град Нови 
Сад 

16.358 9.365 26.406 14.692 61,95 63,74 

Србобран 1.635 967 2.440 1.353 67,01 71,47 

Сремски 
Карловци 

486 277 744 396 65,32 69,95 

Темерин 1.471 903 2.387 1.361 61,63 66,35 

Тител 776 368 1.391 626 55,79 58,79 

Врбас 4.149 2.199 6.051 3.144 68,57 69,94 
 

Севернобачка 
област 

Бачка Топола 1.767 917 2.772 1.388 63,74 66,07 

Мали Иђош 1.534 746 2.044 951 75,05 78,44 

Суботица 
град 

5.069 2.358 8.879 4.183 57,09 56,37 

 

Средњебанатска 
област 

Житиште 1.177 621 2.126 1.021 55,36 60,82 

Зрењанин 
град 

4.065 2.071 7.797 3.887 52,14 53,28 

Нова Црња 1.042 509 1.720 805 60,58 63,23 

Нови Бечеј 1.712 876 2.739 1.346 62,50 65,08 

Сечањ 1.118 582 1.857 897 60,20 64,88 
 

Сремска област 

Инђија 1.913 961 3.350 1.647 57,10 58,35 

Ириг 1.195 604 1.583 775 75,49 77,94 

Пећинци 488 267 1.067 548 45,74 48,72 

Рума 3.966 2.070 5.718 2.876 69,36 71,97 

Сремска 
Митровица 
- град 

3.838 1.930 6.564 3.146 58,47 61,35 

Стара Пазова 1.673 927 3.140 1.648 53,28 56,25 

Шид 2.275 1.147 3.377 1.679 67,37 68,31 
*Извор података: Преглед броја и структуре незапослених лица са евиденције НСЗ у 2015. години, НСЗ. 

 
 

 



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2016. годину 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

58 

 

 
Карта 15. Удео дуготрајне незапослености по јединицама локалних самоуправа 

 
 

Стање показатеља за просторни развој: 
Дуготрајна незапосленост указује на могуће озбиљније последице и упозорава на могућу 
социјалну искљученост једног дела становништва. Највећи удео дуготрајне незапослености је у 

општинама Мали Иђош, Ириг, Алибунар и Бела Црква, где се учешће дугорочно незапослених 
лица у укупном броју незапослених креће у интервалу од 75%-77%. Још у једној општини 
(Чока) удео дуготрајне незапослености је врло висок (у интервалу од 70%-75%). Код највећег 
броја општина, њих 37, учешће дугорочно незапослених лица у укупном броју незапослених 
креће се у интервалу од 50%-70%. Најмањи удео дуготрајне незапослености је у општинама 
Ада, Бачки Петровац и Пећинци-мање од 50%. Дугорочна незапосленост жена најизраженија је 
у општинама Алибунар и Мали Иђош, где жене без запослења дуже од 1 године, чине 78,61%, 

односно 78,44% од укупног броја незапослених. 
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Показатељ 27: Обим унутрашњих миграција 

 

 
Основни циљ ЈАЧАЊЕ ПОЗИЦИЈЕ СЕЛА УЗ ВЕЋУ УЛОГУ У 

ОКВИРУ ФУНКЦИОНАЛНИХ ПОДРУЧЈА 
ГРАДОВА 

Подциљ Уравнотеженост насељске структуре 

Оперативни циљ Одрживост насељске структуре  
(односи града и села) 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 27 

Показатељ Обим унутрашњих миграција- приказ 

по општинама/градовима и областима 
 
 

Опис показатеља: 
Показатељ у складу са доступним подацима прилагођен и израчунат као Обим унутрашњих 
миграција. Унутрашње миграције представљају кретање становништва унутар једне територије, 
у овом случају државе, праћено на годишњем нивоу. Подаци о пресељавању становништва у 
Републици Србији представљају резултат редовног статистичког праћења ове појаве на нивоу 
Републике. Наиме, приликом сваке промене пребивалишта (трајно пресељење из једног места у 

друго) лице подноси пријаву пребивалишта која садржи информацију о претходном 
пребивалишту, односно подноси одјаву пребивалишта која садржи информацију и намеру о 
будућем пребивалишту. Извор података за статистику миграција су изјаве грађана и документа 
која се подносе служби за евиденцију пребивалишта. Број досељених становника представља 
број пријава, а број одсељених представља број одјава. При том, број досељених (одсељених 

обухвата само лица чије се претходно (будуће) пребивалиште налази на територији Републике 
Србије. 
 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Велике промене у просторно-демографској структури које су се десиле у прошлости, биле су 
узроковане снажним процесом примарне урбанизације и интензивним миграционим токовима на 
релацији село-град, међутим због демографског пражњења руралних „резервоара“, ситуација је 
данас доста измењена. Миграције се одвијају на релацији град-град, док се на другој страни, 
због негативне биолошке компоненте, и урбано и рурално становништво суочава са негативним 

демографским трендовима. Овај показатељ прати тренд кретања урбане и руралне популације, 
и идентификује критичне просторе према интензитету тих промена. 
 

Табела 31. Унутрашње миграције по областима 2013 и 2014. године 

Алфа-
нумери

чки 
код** 

Назив 
статистичке 

територијалне 
јединице** 

2013 2014 

Досељени Одсељени Досељени Одсељени 

RS121 
Западнобачка 
област 

1853 2436 1925 2473 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

3666 4073 3540 4007 

RS123 Јужнобачка област 10978 9632 11275 9802 

RS124 
Севернобанатска 
област 

1831 2200 1953 2246 

RS125 
Севернобачка 
област 

2437 2448 2522 2402 

RS126 
Средњобанатска 
област 

2397 2755 2234 2676 

RS127 Сремска област 4051 4327 4019 4281 

RS12 АП Војводина 27213 27871 27468 27887 

*Извор података: Републички завод за статистику 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
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Табела 32. Лица која су се преселила, према подручју досељења и одсељења, 2015. године* 

Алфа-
нумерички код/ 

Матични број 

ЈЛС** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Досељени Одсељени 

Досељени 
укупно 

из друге 
области 

из другог 
града/ 

општине у 
оквиру 
исте 

области 

из другог 
насеља у 
оквиру 
истог 
града/ 

општине 

Досељени 
укупно 

у другу 
област 

у други 
град/ 

општину у 
оквиру исте 

области 

у друго насеље 
у оквиру истог 
града/ општине 

RS12 Регион Војводине 28105 13266 7261 7578 28056 13217 7261 7578 

 

RS121 Западнобачка област 1960 975 373 612 2478 1493 373 612 

RS122 Јужнобанатска област 3770 1710 947 1113 4100 2040 947 1113 

RS123 Јужнобачка област 11413 5347 4068 1998 9669 3603 4068 1998 

RS124 Северно-банатска област 1810 759 380 671 2136 1085 380 671 

RS125 Севернобачка област 2587 1248 285 1054 2413 1074 285 1054 

RS126 Средњо-банатска област 2414 1152 541 721 2790 1528 541 721 

RS127 Сремска област 4151 2075 667 1409 4470 2394 667 1409 

*Извор података: Републички завод за статистику 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
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Графикон 3. Лица која су се преселила – упоредни приказ по областима  

за период од 2011 до 2015. године 

 
Ограничења мерења показатеља: 
У одсуству поузданих и упоредивих података о дневним миграцијама показатељ се за сада не 
може применити на читавој територији. Такође, из истог разлога показатељ је израчунат на 
други начин и представљене су унутрашње миграције. 
 

Стање показатеља за просторни развој: 
Подаци о пресељавању становништва АП Војводине, 2015. године, указују да позитиван 
унутрашњи миграциони биланс имају Јужнобачка и Севернобачка област, тј. у те области се 

становништво више досељава, него што се одатле сели. Посматрано по јединицама локалних 
самоуправа највише становништва се досељава у Град Нови Сад, а затим у градове Суботицу, 
Зрењанин, Панчево и Сремску Митровицу. Истовремено је и највише одсељених из градова Новог 
Сада, Суботице, Сомбора, Зрењанина, Панчева и Сремске Митровице.  
 

 
Карта 16. Унутрашње миграције јединица локалних самоуправа 

2015. године – досељени 
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Карта 17. Унутрашње миграције јединица локалних самоуправа 

2015. године - одсељени  
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Показатељ 30: Доступност примарној здравственој заштити 

 
Основни циљ РАЦИОНАЛНО АКТИВИРАЊЕ 

ТЕРИТОРИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЧИТАВОЈ 
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ПРЕКО 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И ПОЛИЦЕНТРИЗМА 

Подциљ Равномерна просторна организација јавних 

служби 

Оперативни циљ Унапређење доступности 
јавних служби 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 30 

Показатељ Доступност примарној здравственој 

заштити - број становника на једног 
лекара (мапирање у односу на републички 
просек) 
- лекари, стоматолози и фармацеути у 

здравственој служби приказ по 
општинама/градовима и областима 

 

 
Табела 33. Број становника на једног лекара* 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Број становника на 
једног лекара 

(% од републичког 
просека 347) 2015 

Број становника на 
једног лекара 

(% од просека АПВ 
399) 2015 

RS121 Западнобачка област 132,06 114,85 

RS122 Јужнобанатска област 115,43 100,39 

RS123 Јужнобачка област 92,04 80,05 

RS124 Севернобанатска област 120,74 105,01 

RS125 Севернобачка област 132,46 115,19 

RS126 Средњебанатска област 131,22 114,12 

RS127 Сремска област 153,07 133,12 
*Подаци преузети из „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2016“, 2016 

(Подаци Института за јавно здравље Србије. Подаци се односе само на установе у плану мреже 
здравствених установа Републике Србије.) 

**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
 
Опис показатеља: 
За овај показатељ предвиђено je да се прати преко два базна индикатора, сходно 
расположивости података. Први је индикатор о броју становника на једног лекара. Други је број 

болничких постеља и број лекара опште праксе на 100.000 становника. Анализа трендова и 
регионалних разлика у вредности ових индикатора значајна је за оцену равномерне просторне 

организације јавних служби. У складу са доступним подацима у овом Извештају су дати подаци о 
броју лекара, стоматолога и фармацеута у здравственој служби, односно о броју становника на 
једног лекара. 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Приказом овог показатеља на нивоу јединица локалних самоуправа уочиће се разлике у стопама 
између подручја из домена здравствене заштите. Тиме ће се стећи и увид у подручја која би 

требало да повећају капацитете лекара опште праксе и количину болничких постеља. 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Са обзиром на немогућност примене показатеља број 30. Број и удео становништва које нема 
приступ примарној здравственој заштити, као алтернатива су узета ова два показатеља: 1) број 

болничких постеља на 100000 становника, и 2) број лекара опште праксе на 100000 становника. 
Показатељ подразумева и податке о саобраћајној доступности, као и квалитет примарне 

здравствене заштите те је његова детаљнија анализа важна како би се испитали узроци и 
последице за становништво које нема приступ примарној здравственој заштити, те га је потребно 
укључити у наредне Извештаје о остваривању РПП АП Војводине.  
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Табела 34. Лекари, стоматолози и фармацеути у здравственој служби на нивоу Републике Србије и региона Војводине1) 2), 2015. године 

Назив статистичке територијалне 
јединице** 

Лекари 
-укупно- 

Лекари 

Стоматолози Фармацеути 

Број 
станов-
ника на 
једног 
лекара 

опште 
медицине 

на 
специјали-

зацији 

специјалисти 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 20450 2880 2522 15048 1901 2103 347 

Регион Војводине 4742 864 659 3219 494 461 399 

 

Табела 35. Лекари, стоматолози и фармацеути у здравственој служби на нивоу јединица локалних самоуправа1) 2), 2015. године 
Алфа-

нумерички 
код/ 

Матични 
број ЈЛС** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Лекари 
-укупно- 

Лекари 

Стоматолози Фармацеути 

БРОЈ 
СТАНОВ-
НИКА НА 
ЈЕДНОГ 
ЛЕКАРА 

опште 

медицине 

на 
специјали-

зацији 

специјалисти 

RS121 Западнобачка област 392 67 50 275 44 32 458 

80381 Сомбор-град 273 27 33 213 24 22 302 

80047 Апатин 35 14 4 17 5 3 791 

80233 Кула 46 17 2 27 10 5 893 

80306 Оџаци 38 9 11 18 5 2 750 
 RS122 Јужнобанатска област 713 145 104 464 70 46 401 

80314 Панчево-град 329 47 37 245 34 12 369 

80039 Алибунар 26 16 - 10 6 4 739 

80098 Бела Црква 33 14 4 15 3 4 505 

80128 Вршац 188 25 40 123 10 12 269 

80217 Ковачица 31 15 2 14 6 3 788 

80225 Ковин 76 15 15 46 7 6 427 

80292 Опово 16 7 1 8 2 2 627 

80349 Пландиште 14 6 5 3 2 3 766 
 RS123 Јужнобачка област 1931 245 280 1406 189 169 319 

89010 Град Нови Сад 1527 105 234 1188 126 125 230 

80055 Бач 14 6 1 7 3 - 982 

80063 Бачка Паланка 67 38 6 23 10 4 801 

80080 Бачки Петровац 17 8 1 8 3 2 767 

80101 Беочин 20 10 1 9 4 2 765 

80110 Бечеј 53 18 6 29 8 5 683 

80462 Врбас 137 12 26 99 14 20 297 

80136 Жабаљ 30 15 - 15 7 3 853 

80390 Србобран 18 8 - 10 5 3 879 

80411 Сремски Карловци … … … … … … … 
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Алфа-
нумерички 

код/ 
Матични 

број ЈЛС** 

Назив статистичке 

територијалне 
јединице** 

Лекари 

-укупно- 

Лекари 

Стоматолози Фармацеути 

БРОЈ 
СТАНОВ-
НИКА НА 
ЈЕДНОГ 
ЛЕКАРА 

опште 
медицине 

на 
специјали-

зацији 
специјалисти 

80446 Темерин 33 15 4 14 6 4 847 

80454 Тител 15 10 1 4 3 1 1019 
 RS124 Севернобанатска област 338 81 53 204 28 31 419 

80209 Кикинда 143 30 23 90 11 18 397 

80012 Ада 20 12 1 7 3 3 820 

80195 Кањижа 39 13 3 23 5 4 626 

80276 Нови Кнежевац 36 7 7 22 3 1 299 

80365 Сента 87 12 18 57 4 4 259 

80489 Чока 13 7 1 5 2 1 830 
 RS125 Севернобачка област 397 84 53 260 45 47 460 

80438 Суботица-град 335 66 45 224 37 42 415 

80071 Бачка Топола 47 11 7 29 5 4 678 

80241 Мали Иђош 15 7 1 7 3 1 772 
 RS126 Средњобанатска област 397 91 57 249 44 70 455 

80152 Зрењанин-град 317 42 52 223 32 61 378 

80144 Житиште 20 13 1 6 2 2 791 

80250 Нова Црња 13 10 - 3 2 1 747 

80268 Нови Бечеј 30 13 4 13 5 4 771 

80373 Сечањ 17 13 - 4 3 2 731 
 RS127 Сремска област 574 151 62 361 74 66 531 

80403 Сремска Митровица-град 250 29 31 190 24 26 311 

80179 Инђија 82 21 7 54 11 8 569 

80187 Ириг 24 13 3 8 3 2 434 

80322 Пећинци 31 17 3 11 4 4 629 

80357 Рума 64 28 7 29 11 8 823 

80420 Стара Пазова 83 24 9 50 13 13 786 

80497 Шид 40 19 2 19 8 5 820 
... не располаже се податком 
- нема појаве 
1)  Подаци Института за јавно здравље Србије 
2)  Подаци се односе само на установе у плану мреже здравствених установа Републике Србије 
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Карта 18. Број становника на једног лекара по јединицама локалних самоуправа  

2015. године 
 
 

 
Стање показатеља за просторни развој: 
Посматрајући регион Војводине у односу на Републику Србију уочава се знатно виши просек 
броја становника који долазе на једног лекара који је у АП Војводини 399, док је на нивоу 
Републике Србије 347 становника на једног лекара. У укупан број улазе лекари (опште 
медицине, на специјализацији и специјалисти), стоматолози и фармацеути. 
По питању броја становника на једног лекара, Сремска област се истиче са процентом од 

153,07% у односу на републички просек и са 133,12% у односу на просек АП Војводине. 

Најниже вредности су у Јужнобачкој области са 92,04% односно 80,05%. Посматрајући јединице 
локалних самоуправа издвајају се Тител 1019, Бач 982 и Кула 893 са изразито високим 
вредностима, односно изразито великим бројем становника који долази на једног лекара, што 
указује на недостатак овог кадра. Општине Сента са 259, Град Нови Сад са 230 и Вршац са 269 
становника имају више лекара, стручног кадра који долази на једног лекара и може се рећи да је 

ситуација нешто боља. 
Јединице локалних самоуправа у којима су видљиви недостаци лекара, морају постати приоритет 
државне, покрајинске као и локалне политике која би програмске мере усмерила на подизање и 
ојачавање капацитета система здравствене заштите. Неопходно је усмеравати политику 
запошљавања здравствених радника, посебно у оним ЈЛС које имају потребу за повећањем кадра 
лекара опште праксе. 
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Показатељ 33: Покривеност насеља (% броја домаћинстава)  

мрежом јавног водовода 

 
 

Основни циљ РАЦИОНАЛНО АКТИВИРАЊЕ 

ТЕРИТОРИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЧИТАВОЈ 
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ПРЕКО 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И ПОЛИЦЕНТРИЗМА 

Подциљ Равномерна доступност инфраструктури и 
информацијама 

Оперативни циљ Повећање покривености насеља 
водопривредном инфраструктуром 

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015. године 

Показатељ 33 

Показатељ Покривеност насеља (% броја 
домаћинстава) мрежом јавног 
водовода - приказ по 
општинама/градовима 

 
 
 

Опис показатеља: 

Опремљеност насеља водоводном инфраструктуром један је од кључних показатеља стандарда 
живљења што оправдава праћење овог показатеља. С друге стране, мрежа јавног водовода је 
саставни део изграђеног грађевинског фонда, тако да је ово и показатељ урбаног стандарда.  
 
 

Значај показатеља за просторни развој: 

Значај праћења овог показатеља произилази из чињенице да је опремљеност насеља 
водоводном инфраструктуром један од кључних показатеља стандарда живљења на неком 
подручју. С друге стране, с обзиром на то да је мрежа јавног водовода интегрални део 
изграђеног грађевинског фонда, овај показатељ такође указује и на ниво урбаног стандарда 
оствареног у неком насељеном месту. 
 
 

Ограничења мерења показатеља: 
Вредност показатеља указује на степен прикључености домаћинства на јавну мрежу 
водоснабдевања, док се нема увид у стање и квалитет водоводне мреже. Такође, ограничење 
представља то што се укупан број домаћинства прати само у пописним годинама, док се 
процењен број домаћинства која су прикључена на мрежу јавног водовода приказује сваке 
године у Општинским годишњацима. 

 

 
Стање показатеља за просторни развој: 
Подизање нивоа опремљености водоводном инфраструктуром постављено је као приоритет који  
директно доприноси подизању стандарда живљења и унапређивања квалитета изграђеног 
грађевинског фонда у конкретном подручју. На територији АП Војводине присутна је 
високопроцентуална покривеност насеља мрежом јавног водовода која у највећем броју општина 

и градова (41) износи преко 70%. Постоји 307 водовода, од којих је 157 у надлежности јавних 
предузећа, а 150 у надлежности месних заједница, док је без водовода 71 насеље. Најнижу 
покривеност водоводном мрежом имају општине Тител и Мали Иђош, док се издвајају општине 
Ириг и Сремски Карловци за које не постоје подаци о броју домаћинстава прикључених на 
водоводну мрежу.  
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Табела 36. Покривеност насеља мрежом јавног водовода – приказ по ЈЛС 

Алфа-
нумерички 

код/ 

Матични 
број ЈЛС 

** 

Назив 
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Број 
домаћинстава 
прикључених 

на водоводну 
мрежу 
2015 

Број 
домаћинстава 

2011 

Покривеност 
мрежом јавног 

водовода 
(%) 

RS12 
Регион 
Војводине 

660463 696157 94,87 

 

RS121 
Западнобачка 
област 

67871 68888 98,52 

80381 Сомбор-град 31668 31730 99,80 

80047 Апатин 10176 10772 94,47 

80233 Кула 14987 15313 97,87 

80306 Оџаци 11040 11073 99,70 

 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

97579 101503 96,13 

80314 Панчево-град 41443 43144 96,06 

80039 Алибунар 6922 6943 99,70 

80098 Бела Црква2) 5149 6040 85,25 

80128 Вршац3) 17599 17769 99,04 

80217 Ковачица 9124 9137 99,86 

80225 Ковин 10789 11128 96,95 

80292 Опово 3223 3353 96,12 

80349 Пландиште 3330 3989 83,48 
 

RS123 
Јужнобачка 
област 

219842 223653 98,30 

89010 Град Нови Сад5) 131781 131900 99,91 

80055 Бач 5200 5285 98,39 

80063 Бачка Паланка 19312 19322 99,95 

80080 Бачки Петровац 4932 4940 99,84 

80101 Беочин 5475 5516 99,26 

80110 Бечеј 13240 14104 93,87 

80462 Врбас 14025 14025 100,00 

80136 Жабаљ 8023 8315 96,49 

80390 Србобран 5602 5908 94,82 

80446 Темерин 9184 9188 99,96 

80454 Тител 3068 5150 59,57 
 

RS124 
Севернобанатска 
област 

53465 56800 94,13 

80209 Кикинда 20584 21681 94,94 

80012 Ада 5963 6697 89,04 

80195 Кањижа 10097 10097 100,00 

80276 Нови Кнежевац 4234 4279 98,95 

80365 Сента 8099 9383 86,32 

80489 Чока 4488 4663 96,25 
 

RS125 
Севернобачка 
област 

62938 71416 88,13 

80438 Суботица-град 49900 54070 92,29 

80071 Бачка Топола 10198 12972 78,62 

80241 Мали Иђош 2840 4374 64,93 
 

RS126 
Средњобанатска 
област 

61852 68866 89,82 

80152 Зрењанин-град 38500 44470 86,58 

80144 Житиште 5434 6302 86,23 

80250 Нова Црња 3886 3886 100,00 

80268 Нови Бечеј 8606 8757 98,28 

80373 Сечањ 5426 5451 99,54 
 RS127 Сремска област 96916 105031 92,27 

80403 
Сремска 
Митровица-град3) 

25803 27218 94,80 
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Алфа-

нумерички 
код/ 

Матични 

број ЈЛС 
** 

Назив 
статистичке 

територијалне 

јединице** 

Број 

домаћинстава 
прикључених 
на водоводну 

мрежу 
2015 

Број 
домаћинстава 

2011 

Покривеност 
мрежом јавног 

водовода 

(%) 

80179 Инђија 13500 15695 86,01 

80322 Пећинци 5852 6251 93,62 

80357 Рума2)4) 20602 22619 91,08 
80420 Стара Пазова3) 19359 20917 92,55 

80497 Шид 11800 12331 95,69 
5) Дати подаци су сумарна вредност следећих општина: Нови Сад, Сремски Карловци и Петроварадин. 
4) Дати подаци су сумарна вредност општина Рума и Ириг. 
3) Општине које део захваћене воде уступају другим општинама. 
2) Општине које се снабдевају водом из водозахвата са друге општине, потпуно или делимично. 
*Подаци преузети из „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2016“,  РЗС, 2016,   

„ПОПИС СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2011“, РЗС, 2012 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
- нема појаве 

 
 

 
Карта 19. Покривеност насеља мрежом јавног водовода по јединицама локалних 

самоуправа 2015. Године 
  



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2016. годину 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

70 

 

Показатељ 34: Покривеност насеља (% броја домаћинстава) 

канализационом мрежом 

 
 

Основни циљ РАЦИОНАЛНО АКТИВИРАЊЕ 
ТЕРИТОРИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЧИТАВОЈ 
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ПРЕКО 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И ПОЛИЦЕНТРИЗМА 

Подциљ Равномерна доступност инфраструктури и 
информацијама 

Оперативни циљ Повећање покривености насеља 

водопривредном инфраструктуром 

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015. године 

Показатељ 34 

Показатељ Покривеност насеља (% броја 

домаћинстава) канализационом мрежом 
 - приказ по општинама/градовима 

 
 
Опис показатеља: 
Опремљеност насеља канализационом мрежом један је од кључних показатеља стандарда 

живљења, као и урбаног стандарда, што оправдава праћење овог показатеља. Истовремено, овај 
показатељ намењен је за праћење реализације стратешког приоритета реконструкције и 
проширења обухвата постојећих система канализационе инфраструктуре као припрема за 
изградњу постројења за прераду отпадних вода (ППОВ), према ПП РС-у. У том смислу, показатељ 
би додатно пратио реализацију планираних ППОВ по насељима. 
 

 

Значај показатеља за просторни развој: 
Опремљеност насеља канализационом мрежом један је од кључних показатеља стандарда 
живљења на неком подручју, односно показатељ оствареног урбаног стандарда у неком насељу. 
Из тог разлога, овај показатељ ће подржати праћење реализације стратешког приоритета, 
реконструкције и проширења обухвата постојећих система канализационе инфраструктуре у 
Републици Србији, као предуслова изградње постројења за прераду отпадних вода (ППОВ) који 

су дефинисани Просторним планом Републике Србије. У том смислу, показатељ би додатно 
пратио и реализацију планираних постројења за прераду отпадних вода (ППОВ) по насељима. 
 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Показатељ указује на процентуалну заступљеност броја домаћинстава која су прикључена на 
јавну канализациону мрежу у укупном броју домаћинстава посматране области али не указује на 

квалитет, дотрајалост и недостатке постојеће канализационе мреже. Такође, ограничење 
представља то што се укупан број домаћинства прати само у пописним годинама, док се 
процењен број домаћинства која су прикључена на канализациону мрежу приказује сваке године 
у Општинским годишњацима. 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
Посматрајући ниво области, у АП Војводини се издваја Јужнобачка област са процентуалном 

покривеношћу канализационом мрежом од 50-70%, док је у осталим областима тај удео 30-50%, 
а у Западнобачкој области вредности су и испод 30%. Покривеност насеља канализационом 
мрежом преко 70% имају: градови Нови Сад (87,75%) и Вршац (71,08%), као и општина Сента 
(73,20%). Око 48% домаћинстава је прикључено на канализациону мрежу, а постројења за 
пречишћавање отпадних вода постоје у само 14 општина и насеља, од којих мали број 
функционише добро и квалитетно. Издваја се шест општина које нису доступни подаци о 

покривености канализационом мрежом. За општине Ириг и Сремски Карловци подаци о броју 

домаћинстава прикључених на канализациону мрежу су дати сумарно са општином Рума (за 
општину Ириг) и Градом Новим Садом (за општину Сремски Карловци). Седам општина и градова 
се налази у распону од 50-70%, а 10 у распону 30-50%, док њих 17 има покривеност 
канализационом мрежом мању од 30%. 
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Табела 37. % домаћинстава са канализационом мрежом – приказ по ЈЛС 

Алфа-
нумерички 

код/ 

Матични 
број ЈЛС 

** 

Назив 
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Број 
домаћинстава 
прикључених 

на 
канализациону 

мрежу 2015 

Број 
домаћинстава 

2011 

% домаћинстава 
са 

канализационом 
мрежом 

RS12 
Регион 
Војводине 

331160 696157 47,57 

 

RS121 
Западнобачка 
област 

18151 68888 26,35 

80381 Сомбор-град 7061 31730 22,25 

80047 Апатин 5580 10772 51,80 

80233 Кула 3200 15313 20,90 

80306 Оџаци 2310 11073 20,86 
 

RS122 
Јужнобанатска 

област 
41694 101503 41,08 

80314 Панчево-град 18850 43144 43,69 

80039 Алибунар 2608 6943 37,56 

80098 Бела Црква2) 3747 6040 62,04 

80128 Вршац3) 12631 17769 71,08 

80217 Ковачица - 9137 - 

80225 Ковин 3400 11128 30,55 

80292 Опово 110 3353 3,28 

80349 Пландиште 348 3989 8,72 
 

RS123 
Јужнобачка 
област 

141274 223653 63,17 

89010 Град Нови Сад5) 115745 131900 87,75 

80055 Бач 958 5285 18,13 

80063 Бачка Паланка 9411 19322 48,71 

80080 Бачки Петровац 1405 4940 28,44 

80101 Беочин 3250 5516 58,92 

80110 Бечеј 4652 14104 32,98 

80462 Врбас 5200 14025 37,08 

80136 Жабаљ - 8315 - 

80390 Србобран 318 5908 5,38 

80446 Темерин - 9188 - 

80454 Тител 335 5150 6,50 
 

RS124 
Севернобанатска 

област 
24169 56800 42,55 

80209 Кикинда 10297 21681 47,49 

80012 Ада 877 6697 13,10 

80195 Кањижа 4639 10097 45,94 

80276 Нови Кнежевац 452 4279 10,56 

80365 Сента 6868 9383 73,20 

80489 Чока 1036 4663 22,22 
 

RS125 
Севернобачка 
област 

32275 71416 45,19 

80438 Суботица-град 30613 54070 56,62 

80071 Бачка Топола 1662 12972 12,81 

80241 Мали Иђош - 4374 - 
 

RS126 
Средњобанатска 
област 

29774 68866 43,23 

80152 Зрењанин-град 27747 44470 62,39 

80144 Житиште - 6302 - 

80250 Нова Црња - 3886 - 

80268 Нови Бечеј 1891 8757 21,59 

80373 Сечањ 136 5451 2,49 
 RS127 Сремска област 43823 105031 41,72 

80403 
Сремска 
Митровица-град3) 

14645 27218 53,81 

80179 Инђија 9320 15695 59,38 



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2016. годину 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

72 

 

Алфа-

нумерички 
код/ 

Матични 

број ЈЛС 
** 

Назив 
статистичке 

територијалне 

јединице** 

Број 

домаћинстава 
прикључених 

на 

канализациону 
мрежу 2015 

Број 
домаћинстава 

2011 

% домаћинстава 
са 

канализационом 

мрежом 

80322 Пећинци 1133 6251 18,13 

80357 Рума2)4) 8952 22619 39,58 

80420 Стара Пазова3) 4370 20917 20,89 

80497 Шид 5403 12331 43,82 
5) Дати подаци су сумарна вредност следећих општина: Нови Сад, Сремски Карловци и Петроварадин. 
4) Дати подаци су сумарна вредност општина Рума и Ириг. 
3) Општине које део захваћене воде уступају другим општинама. 
2) Општине које се снабдевају водом из водозахвата са друге општине, потпуно или делимично. 
*Подаци преузети из „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2016“,  РЗС, 2016,   
„ПОПИС СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2011“, РЗС, 2012 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
- нема појаве 

 

 
Карта 20. Покривеност насеља канализационом мрежом по јединицама локалних 

самоуправа 2015. године 
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Показатељ 35: Покривеност насеља (% броја домаћинстава)  

електро мрежом високе сигурности снабдевања 

 
 

Основни циљ РАЦИОНАЛНО АКТИВИРАЊЕ 
ТЕРИТОРИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЧИТАВОЈ 
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ПРЕКО 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И ПОЛИЦЕНТРИЗМА 

Подциљ Равномерна доступност инфраструктури и 
информацијама 

Оперативни циљ Повећање покривености насеља енергетском 

инфраструктуром 

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015. године 

Показатељ 35 

Показатељ Покривеност насеља (% броја 

домаћинстава) електро мрежом високе 
сигурности снабдевања 
 - приказ по општинама/градовима 

 

 
Опис показатеља: 
Просторни развој енергетске инфраструктуре, према ПП РС-у, базиран је на основном  циљу  

поузданог и квалитетног снабдевања потрошача електричном енергијом. У том циљу наставиће 
се даљи развој изградњом нових и реконструкцијом постојећих преносних и дистрибутивних 
инфраструктурних објеката и водова (почев од 400 kV, 110 kV, 20 kV до крајњих потрошача. 
Овај индикатор је намењен праћењу остваривања овог циља ограничавајући се на потребе 
становништва, у првој фази праћења тестирања индикатора. Овај показатељ је намењен 

праћењу остваривања просторног развоја електроенергетске инфраструктуре и достизања 

максималне сигурности у снабдевању електричном енергијом купаца у посматраном периоду.  
 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Просторни развој електроенергетске инфраструктуре, према ПП РС-у, базирана је на остварењу 
сигурнијег и поузданијег снабдевања потрошача у планском периоду. У том циљу, изградњом 
нових и реконструкцијом постојећих капацитета преносних и дистрибутивних инфраструктурних 

објеката и водова наставиће се даљи развој ових система. 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Услед немогућности прибављања података који би указивали на удео домаћинстава у општини 
која су прикључена на електроенергетску мрежу високе сигурности, показатеља указује на 
високу покривеност, високу процентуалну заступљеност броја домаћинстава која су прикључена 

на електроенергетску мрежу у укупном броју домаћинтава посматране области.  

Једно од ограничења јесте и број домаћинстава који је одређен бројем уговорених прикључака у 
надлежним електродистрибуцијама и из тог разлога се не подудара са бројем домаћинстава који 
се евидентира у РЗС.  
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Табела 38.  Покривеност насеља електро мрежом високе сигурности снабдевања 2015. 

године* - приказ по ЈЛС  

 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Матични 
број 

Општина 
/град 

Покривеност насеља  
(% броја домаћинстава) 
електро мрежом високе 
сигурности снабдевања 

2015. године 

ЕДНС 
Огранак 
Нови Сад 

 

RS123 
 

Јужнобачка област 

80284 Нови Сад 92,99 

80519 Петроварадин 89,3 

80063 Бачка Паланка 69,18 

80080 Бачки Петровац 70,45 

80101 Беочин 67,79 

80110 Бечеј 55,99 

80136 Жабаљ 62,07 

80390 Србобран 46,89 

80411 
Сремски 
Карловци 

83,81 

80446 Темерин 71,40 
 

ЕДСУ 
Огранак 
Суботица 

RS124 
 

Севернобанатска 
област 

80012 Ада 59,46 

80195 Кањижа 57,69 

80276 Нови Кнежевац 47,95 

80365 Сента 67,00 

80489 Чока 45,56 

RS125 
 

Севернобачка 
област 

80438 Суботица-град 65,72 

80071 Бачка Топола 57,37 

80241 Мали Иђош 57,07 
 

ЕДПА 
Огранак 
Панчево 

RS122 
Јужнобанатска 

област 

80314 Панчево-град 75,78 

80039 Алибунар 53,58 

80098 Бела Црква 54,56 

80128 Вршац 52,39 

80217 Ковачица 59,58 

80225 Ковин 50,50 

80292 Опово 54,64 

80349 Пландиште 49,10 
 

ЕСЗР 
Огранак 

Зрењанин 

RS123 Јужнобачка област 80454 Тител 42,05 

RS126 
Средњебанатска 

област 

80144 Житиште 46,13 

80250 Нова Црња 43,42 

80268 Нови Бечеј 60,58 

80373 Сечањ 47,02 

80152 Зрењанин-град 71,34 

RS122 
Јужнобанатска 

област 
80217 Ковачица 31,94 

RS124 
Севернобанатска 

област 
80209 Кикинда-град 61,51 

 

ЕДСО 
Огранак 
Сомбор 

RS121 
Западнобачка 

област 

80381 Сомбор-град 66,72 

80047 Апатин 70,9 

80233 Кула 70,79 

80306 Оџаци 67,36 

RS123 Јужнобачка област 
80055 Бач 64,61 

80462 Врбас 80,36 
 

ЕДРУ 
Огранак 

Рума 
RS127 Сремска област 

80179 Инђија 74,12 

80187 Ириг 63,02 

80322 Пећинци 58,63 

80357 Рума 62,73 

80420 Стара Пазова 83,94 
 ЕДСМ 

Огранак 
Сремска 

Митровица 

RS127 Сремска област 
80403 

Сремска 

Митровица-град 
70,75 

80497 Шид 51,91 

*Извор података „ЕПС Дистрибуција“, Сектор за планирање и инвестиције Нови Сад 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
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Карта 21. Покривеност насеља електро мрежом високе сигурности снабдевања – 

приказ по јединицама локалних самоуправа 2015. године 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
На основу обрађених података којим су дефинисани поједини показатељи, може се закључити да 
је на нивоу АП Војводине постигнута веома висока просечна сигурност снабдевања електричном 
енергијом потрошача и да износи око 70,43%.У појединим општинама она износи 80-90% што је 

вреома висока сигурност снабдевања електричном енергијом. У мањем делу конзума на подручју 
општина Србобран, Нови Кнежевац, Чока, Нова Црња, Житиште, Сечањ и Пландиште сигурност 
снабдевања је испод 50%, што подразумева да се у наредном периоду мора наставити са 
реконструкцијом, ревитализацијом и изградњом недостајућих капацитета у циљу обезбеђивања 
сигурности снабдевања електричном енергијом. 
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Показатељ 36: Број интернет корисника 

 

 
Основни циљ РАЦИОНАЛНО АКТИВИРАЊЕ 

ТЕРИТОРИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЧИТАВОЈ 

ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ПРЕКО 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И ПОЛИЦЕНТРИЗМА 

Подциљ Равномерна доступност инфраструктури и 
информацијама 

Оперативни циљ Унапређење приступа информатичким и 
комуникацијским системима 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 36 

Показатељ Број интернет корисника 

- приказ по регионима 

 

 

 
Графикон 4. Домаћинства која поседују Интернет прикључак по регионима 

 

 
Опис показатеља: 
Представља проценат домаћинстава која имају приступ интернету у укупном броју домаћинстава 
региона. Приступ интернету постао је од кључне важности за концепт стварања инклузивног 
друштва заснованог на знању, у економском као и у социјалном смислу. Мапирањем података 
може се уочити степен поларизованости простора из овог аспекта, што су уједно важне 
информације за побољшање просторне равномерности у приступу интернету широм земље. 
 

 
Значај показатеља за просторни развој: 
За постизање тачнијих резултата важно је да се подаци прикупљају на више дезагрегираном 
нивоу. Потребно је увести допунске индикаторе о квалитету интернет приступа. Обрадом 
доступних података могу се добити значајне информације потребне за дефинисање мера и 
активности потребних за побољшање просторне равномерности у погледу приступа интернету. 
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Графикон 5. Домаћинства која поседују broadband Интернет конекцију 

 

 
Графикон 6. Домаћинства која поседују рачунар приказ по регионима 
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Табела 39. Домаћинства која поседују рачунар, Интернет прикључак и broadband 

Интернет конекцију, по регионима 

Година 
РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 

Централна 

Србија 
Град Београд Војводина 

Домаћинства која поседују рачунар, по регионима (%) 

2006 26,5 22,7 30,7 29,6 

2007 34,0 26,3 45,4 34,4 

2008 40,8 34,8 53,1 41,5 

2009 46,8 41,3 59,8 46,1 

2010 50,4 44,4 60,1 52,9 

2011 52,1 47,2 61,0 53,0 

2012 55,2 49,5 66,2 56,3 

2013 59,9 55,1 67,1 64,0 

2014 63,2 57,5 70,6 66,3 

2015 64,4 58,0 73,9 67,0 

Домаћинства која поседују Интернет прикључак, по регионима (%) 

2006 18,5 15,6 22,7 19,8 

2007 26,3 16,5 39,1 29,2 

2008 33,2 27,2 45,5 34,0 

2009 36,7 30,5 48,6 37,9 

2010 39,0 31,7 51,3 41,8 

2011 41,2 36,3 51,6 42,0 

2012 47,5 40,6 60,5 49,3 

2013 55,8 49,0 65,8 58,3 

2014 62,8 56,6 70,0 65,9 

2015 63,8 57,2 71,6 67,9 

Домаћинства која поседују broadband Интернет конекцију, по регионима (%) 

2006 - - - - 

2007 7,3 3,2 15,3 8,1 

2008 15,5 11,6 27,1 13,0 

2009 22,9 16,1 37,6 23,0 

2010 27,6 21,1 41,6 27,8 

2011 31,0 26,5 43,4 28,8 

2012 38,0 32,4 50,4 37,6 

2013 43,4 37,7 52,8 44,7 

2014 55,1 47,6 65,2 59,0 

2015 56,0 49,1 65,8 59,0 
Извор података: Републички завод за статистику 
Извор: Домаћинства која поседују рачунар, Интернет прикључак и broadband Интернет конекцију по 

регионима, Републички завод за статистику, Београд, 2016 

 
 

Табела 40. Преглед заступљености услуге приступа Интернету, 2015. године* 

Алфа-

нумерички 
код** 

Назив  
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Укупан број 
претплатника 

Пенетрација по 

броју становника 
(%) 

Пенетрација по 

домаћинству  
(%) 

RS121 
Западнобачка 
област 

34385 18,28 49,91 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

52400 17,84 51,62 

RS123 Јужнобачка област 172543 28,04 77,15 

RS124 
Севернобанатска 

област 
27259 18,45 47,99 

RS125 
Севернобачка 

област 
44259 23,68 61,97 

RS126 
Средњебанатска 
област 

37233 19,84 54,07 

RS127 Сремска област 60981 19,53 58,06 

RS12 АП Војводина 429060 22,21 61,63 
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Табела 41.  Заступљеност услуге приступа Интернету, на територији АП Војводине 

према технологији, 2015. године 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив  
статистичке 

територијалне 

јединице** 

Кабловски 
интернет 

(%) 
хDSL 

Приступ 
путем 
других 
жичних 

технологија 
(%) 

Бежични 
интернет 

(%) 

Приступ 
путем 

оптичких 
мрежа 

(%) 

Мобилни 

интернет 
(само 

корисници 
USB 

модема) 
(%) 

RS121 
Западнобачка 
област 

23,71 58,97 0,00 1,97 0,34 15,01 

RS122 
Јужнобанатска 

област 
15,06 56,86 0,02 13,88 1,15 13,03 

RS123 
Јужнобачка 

област 
42,74 40,55 0,02 2,79 0,86 13,05 

RS124 
Севернобанатска 
област 

52,83 27,32 0,00 7,58 0,13 12,15 

RS125 
Севернобачка 
област 

13,25 60,55 0,00 9,51 1,66 15,02 

RS126 
Средњебанатска 
област 

34,83 40,19 0,00 13,43 0,19 11,35 

RS127 Сремска област 16,85 61,97 0,01 7,46 0,96 12,74 

RS12 АП Војводина 31,07 48,25 0,01 6,66 0,84 13,16 

*Извор података: РАТЕЛ- Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (На основу 
података достављених Агенцији, а који се односе на стање на дан 31.12. 2015.) 

**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 

 
Ограничења мерења показатеља: 
Услед немогућности прибављања податка који би указивали на проценат домаћинстава која 
имају приступ интернету у укупном броју домаћинстава у општини или области, коришћени су 

доступни подаци за Град Београд, Војводину и Централну Србију. Показатељ не обухвата 
квалитет интернет приступа (тип конекције, брзина протока, стабилност веза). 
 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
Према подацима Републичког завода за статистику из 2015. године, на територији АП Војводине 
67% домаћинстава поседује рачунар, што је за 0,7% више у односу на претходну годину, док 

67,9% домаћинстава поседује интернет прикључак, што је за 2,0% више у односу на претходну 
годину. 
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Показатељ 37: Покривеност простора просторно-планским документима 

 

 
Основни циљ РАЦИОНАЛНО АКТИВИРАЊЕ 

ТЕРИТОРИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЧИТАВОЈ 

ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ПРЕКО 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И ПОЛИЦЕНТРИЗМА 

Подциљ Територијално одговорна управа 

Оперативни циљ Унапређење рада територијалне управе 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 37 

Показатељ Покривеност простора просторно-
планским документима 

- приказ по општинама/градовима 

 
Опис показатеља: 

Покривеност територије АП Војводине регионалним просторним плановима, просторним 
плановима подручја посебне намене и просторним плановима јединица локалне самоуправе. 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Циљна вредност овог показатеља је потпуна покривеност планском документацијом и 
премештање тежишта на имплементацију планских решења из усвојених планова и реализацију 
пројеката који произилазе из планских решења. Постојање планских докумената је предуслов за 

њихову имплементацију и изазове које она носи уз активније укључивање територијалне управе 
и осталих релевантних актера просторног развоја. 
 
Ограничења мерења показатеља: 

Просторни планови појединих јединица локалне самоуправе су у фази усклађивања са Законом о 
планирању и изградњи из 2009. године и они су такође урачунати у вредност показатеља. 

Степен реализације у погледу усклађивања просторних планова јединица локалних самоуправа у 
АП Војводини се прати кроз Регистар донетих планова и публикује два пута у току једне године, 
на шест месеци. 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
Овај показатељ се редовно израђује првенствено из разлога вођења регистра планова који се 
ажурира на шестомесечном нивоу, као и за потребе израде информационог система о простору 

АП Војводине који се налази у сталним пословима ЈП „Завод за урбанизам Војводине“. У оквиру 
овог показатеља графички су представљени донети планови, као и они чија је израда у току:  

- Просторни планови подручја посебне намене за инфраструктурне коридоре,  
- Просторни планови подручја посебне намене за заштићена природна добра и 
- Просторни планови јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине. 

 

Подаци који се налазе у Регистру (у форми табела и пратећих тематских карата) односе се на 

планску документацију: 
- Тематска карта 23: Стање планске документације за заштићена природна и културна добра у 

АП Војводини - донети плански документи, 
- Тематска карта 24: Стање планске документације за заштићена природна и културна добра у 

АП Војводини - плански документи чија је израда у току, 
- Тематска карта 25: Стање планске документације за инфраструктурне коридоре у АП 

Војводини - донети плански документи, 
- Тематска карта 26: Стање планске документације за инфраструктурне коридоре у АП 

Војводини - плански документи чија је израда у току, 
- Тематска карта 27: Преглед просторних планова градова и општина у АП Војводини по фазама 

израде и 
- Тематска карта 28: Регистар донетих просторних и урбанистичких планова за период 

01.01.2016-31.12.2016. године. 

 
Представљени подаци су ажурирани са стањем закључно са 31.01.2017. године. 
 
На захтев који је упутио ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад у сарадњи са Покрајинским 
секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине, одговориле су све јединице локалне 
самоуправе на територији АП Војводине. 
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Израда просторних планова подручја посебне намене у 2016. години одвија се у складу са 

процедуром коју има сваки појединачни план. У односу на Годишњи извештај о остваривању  
РПП АПВ за 2015. годину променио се број донетих планова, као и број планова у изради и то: 

- усвојени планови:  
 ППППН „Суботичке пустаре и језера“ („Службени лист АПВ“, бр. 10/2016) 
 ППППН СРП „Тителски брег“ („Службени лист АПВ“, бр. 10/2016) 

 

- планови у изради: 
 ППППН заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“, 

 ППППН система за наводњавање Срема, 
 ППППН система за водоснабдевање „Источни Срем“, 

 ППППН „Фрушка гора“, 
 ППППН културног предела Сремски Карловци, 
 ППППН предела изузетних одлика „Караш-Нера“ 
 ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода сабирна гасна станица  

Тилва–Бела Црква са елементима детаљне регулације и 

 ППППН инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица-Шид са 

елементима детаљне регулације. 
 
Просторни планови у процедури доношења су: 

 ППППН СРП „Слано Копово“ и 
 ППППН мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута  

I реда бр. 24 (Суботица-Зрењанин-Ковин). 
 

Посматрајући израду просторнопланске документације на нивоу јединица локалних самоуправа, 
уочава се напредак у процесу доношења планова у односу на прошли извештајни период.  
У протеклом периоду било је више измена и допуна просторних планова општина у циљу 
усаглашавања планских докумената са актуелним потребама јединица локалних самоуправа. 
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Карта 22. Стање планске документације за заштићена природна и културна добра у АПВ 
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Карта 23. Стање планске документације за заштићена природна и културна добра у АПВ-израда у току 



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2016. годину 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

84 

 

 
Карта 24. Стање планске документације за инфраструктурне коридоре у АПВ-донети планови  
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Карта 25. Стање планске документације за инфраструктурне коридоре у АПВ-израда у току 
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Карта 26. Преглед просторних планова градова и oпштина у АПВ по фазама израде 
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Карта 27. Регистар донетих просторних и урбанистичких планова за период 01.01.2016.-31.12.2016. године
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Показатељ 39: БДП по становнику 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Економске предности и динамичност 

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015. године 

Показатељ 39 

Показатељ БДП по становнику 

 
 

Опис показатеља: 

Бруто домаћи производ је синтезни показатељ макроекономских токова, мада се у међународним 

упоређењима често користи и као мера укупног напретка земље/региона. Потребна је опрезност 
у интерпретацији индикатора када се ради о динамици промена, пошто ту могу бити садржани и 
економски и социјални ефекти. Заправо повећање БДП по становнику може бити резултат 
стварног економског раста (БДП раст) или друштвене слабости (емиграције становништва). 
Поред тога, уколико је индикатор израчунат на сувише дезагрегираном територијалном нивоу, 
статистичке анализе могу дати криву слику због дневних миграната, који дају допринос расту 
БДП у области где нису регистровани као становници. Слично показује и тренд фрагментирања 

предузећа који означава могућност да се поједини делови пословног процеса (управа, истра-
живање и развој, производња, маркетинг, продаја, дистрибуција, логистика) одвојено лоцирају 
или да се иста функција обавља са више удаљених локација, али се укупан допринос расту БДП 
приказује само у једној од тих области. 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Потребна је израда овог показатеља на регионалном нивоу (кao прелазно решење користио би се 

показатељ „бруто додата вредност”, како је случај у ППРС-у). 
 

Ограничења мерења показатеља: 
БДП се исказује на годишњем нивоу, док се број становника исказује према десетогодишњим 
пописима, тако да су за већу тачност потребне процене на годишњем нивоу. Бруто домаћи 
производ, ипак, не показује реалну слику прогреса, посебно кад се ради о квалитету и 
дистрибуцији економског раста. Као синтезни показатељ не прави разлику између трошкова која 
се могу сматрати „добрим” за економију, на пример, нето капиталних инвестиција, у односу на 

трошкове за санирања неких негативних последица, на пример за трошкове здравствене заштите 
од последица загађености средине. 
 

Табела 42. Учешће региона Војводине у стварању БДП-а Републике Србије 2012/2011 

Територија 

БДП 
(мил. РСД) 

Индекс 
Учешће 

(%) 

БДП по 
глави 

становника 
(хиљ. РСД) 

Индекс 
нивоа* 

(РС=100) 

2012 2011 
2012/ 
2011 

2012 2011 
201

2 
2011 2012 2011 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

3 348 689 
3 208 
620 

104,4 100,0 100,0 465 444 100,0 100,0 

Регион 
Војводине 

917 636 859 808 106,7 27,4 26,8 477 445 102,6 100,3 

Извор: Републички завод за статистику 
РЕГИОНАЛНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД 2011-2012, 2014 

Табела 43. Учешће региона Војводине у стварању БДП-а Републике Србије 2013/2012 

Територија 

БДП 

(мил. РСД) 
Индекс 

Учешће 

(%) 

БДП по 
глави 

становника 
(хиљ. РСД) 

Индекс 
нивоа* 

(РС=100) 

2013 2012 
2013/ 
2012 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

3 876 403 
3 584 
236 

108,2 100,0 100,0 541 498 100,0 100,0 

Регион 
Војводине 

1 055 270 973 800 108,4 27,2 27,2 552 507 102,0 101,8 

Извор: Републички завод за статистику  
РЕГИОНАЛНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД Региони и области Републике Србије 2013. година, април, 2015. 
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Табела 44. Учешће региона Војводине у стварању БДП-а Републике Србије 2014/2013 

Територија 

БДП 
(мил. РСД) 

Индекс 
Учешће 

(%) 

БДП по 
глави 

становника 
(хиљ. РСД) 

Индекс 
нивоа* 

(РС=100) 

2014 2013 
2014/ 
2013 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

3 908 470 3 876 403 100,8 100,0 100,0 548 541 100,0 100,0 

Регион 
Војводине 

1 070 479 1 055 270 101,4 27,4 27,2 563 552 102,7 102,0 

Извор: Републички завод за статистику  
РЕГИОНАЛНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД Региони и области Републике Србије 2014. година 

(прелиминарни резултати), 2016. 

Табела 45. Учешће региона Војводине у стварању БДП-а Републике Србије 2015/2014 

Територија 

БДП 
(мил. РСД) 

Индекс 
Учешће 

(%) 

БДП по 
глави 

становника 
(хиљ. РСД) 

Индекс 
нивоа* 

(РС=100) 

2015 2014 
2015/ 
2014 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

4 043 468 3 908 470 103,5 100,0 100,0 570 548 100,0 100,0 

Регион 
Војводине 

1 060 389 1 070 479 99,1 26,2 27,4 561 563 98,4 102,7 

Извор: Републички завод за статистику, Саопштење за јавност 
„Прелиминарни резултати обрачуна регионалног бруто домаћег производа за 2015. године“, 2016. 

 
 
*Индекс нивоа представља однос између вредности БДП по становнику региона у односу на 
републички ниво БДП-а по становнику. Он не представља раст БДП-а одређеног региона у 
односу на претходну годину већ показује да ли је БДП региона по становнику већи или мањи у 

односу на републички ниво. Када је индекс нивоа већи од 100 то значи да је БДП по становнику 

региона већи од вредности овог показатеља за Републику Србију. Када је мањи од 100, то значи 
да је регионални БДП по становнику мањи од републичког нивоа. 
 
 
Табела 46.  БДВ - учешће области у стварању БДВ-а Републике Србије и индекси нивоа 

2013/2012 године 

Област 

БДВ* 
(мил. РСД) 

Индекс Учешће (%) 

БДВ 
по 

становнику 
(хиљ. РСД) 

Индекс нивоа 
(РС=100) 

2013 2012 
2013/ 
2012 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

3 263 518 3 004 571 108,6 100,0 
100,

0 
456 417 100,0 100,0 

Западнобачка 
област 

62 884 63 430 99,1 1,9 2,1 342 341 75,0 81,6 

Јужнобанатска 
област 

111 683 106 555 104,8 3,4 3,5 385 365 84,6 87,5 

Јужнобачка 

област 
392 604 340 029 115,5 12,0 11,3 637 552 139,9 132,3 

Севернобанатска 
област 

52 129 53 390 97,6 1,6 1,8 360 365 79,1 87,5 

Севернобачка 

област 
71 741 70 418 101,9 2,2 2,3 388 379 85,2 90,8 

Средњобанатска 
област 

79 009 76 038 103,9 2,4 2,5 429 409 94,1 97,9 

Сремска област 118 375 106 451 111,2 3,6 3,5 384 343 84,2 82,2 

*Разлика између бруто додате вредности (БДВ) и бруто домаћег производа (БДП) је у нето порезима на 
производе. У складу са регулативом Евростата, за ниво области (округа) исказује се бруто додата вредност.  
Извор: Републички завод за статистику, РЕГИОНАЛНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД, Региони и области 
Републике Србије 2013. година, април, 2015. 
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Табела 47. БДВ - учешће области у стварању БДВ-а Републике Србије и индекси нивоа 

2014/2013 године 

Област 

БДВ* 
(мил. РСД) 

Индекс Учешће (%) 

БДВ 
по 

становнику 
(хиљ. РСД) 

Индекс нивоа 
(РС=100) 

2014 2013 
2014/ 
2013 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 

РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 
3 257 177 3 263 518 99,8 100,0 100,0 457 456 100,0 100,0 

Западнобачка 
област 

62 123 62 884 98,8 1,9 1,9 342 342 74,8 75,1 

Јужнобанатска 
област 

114 647 111 683 102,7 3,5 3,4 398 385 87,2 84,6 

Јужнобачка 
област 

387 361 392 604 98,7 11,9 12,0 628 637 137,6 139,9 

Севернобанатска 
област 

51 974 52 129 99,7 1,6 1,6 363 360 79,5 79,1 

Севернобачка 
област 

74 927 71 741 104,4 2,3 2,2 408 388 89,3 85,3 

Средњобанатска 
област 

79 505 79 009 100,6 2,4 2,4 436 429 95,4 94,1 

Сремска област 121 561 118 375 102,7 3,7 3,6 396 384 86,8 84,3 

*Разлика између бруто додате вредности (БДВ) и бруто домаћег производа (БДП) је у нето порезима на 
производе. У складу са регулативом Евростата, за ниво области (округа) исказује се бруто додата вредност.  
Извор: Републички завод за статистику ,РЕГИОНАЛНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД“ Региони и области 
Републике Србије 2014. година (прелиминарни резултати), 2016. 

 
У складу са Планом имплементације SNA 2008/ESA 2010, Република Србија је званично прешла 
на нову методологију националних и регионалних рачуна ESA 2010, упоредо са земљама 

чланицама ЕУ, од септембра 2014. године. Обрачун регионалног БДП-а за 2013. годину је 

заснован на новој методологији. Подаци о регионалном БДП-у за 2012. годину који су приказани 
у табели представљају ревидиране податке у складу са новом методологијом. 
 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
БДП по глави становника региона Војводине је већи од вредности овог показатеља за Републику 

Србију у свим посматраним годинама, од 2011. до 2014. године. Међутим, 2015. године 
регионални БДП по становнику је мањи од републичког нивоа. 
 
Вредност БДП по становнику Јужнобачке области је већа од вредности овог показатеља за 
Републику Србију, док је у преоосталих шест области вредност БДП по становнику мања од 
вредности овог показатеља за Републику Србију. 
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Показатељ 41: Однос раста БДП и раста запослености региона  

Показатељ 42: Стопа раста БДП по становнику (%) 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Економске предности и динамичност 

Редни број из Програма имплементације 

ППРС 2011-2015. године 

Показатељ 41 и 42 

Показатељ 41 Однос раста БДП и раста запослености 
региона 

Показатељ 42 Стопа раста БДП по становнику (%) 

 
Подаци за наведене показатеље нису доступни на нивоу области и јединица локалне самоуправе, 
подаци на нивоу Републике Србије и АП Војводине су следећи: 
 
Табела 48. Реални раст БДП-а за 2014. годину 

Реални раст БДП-а за 2014. годину 

Република Србија -1,8% 

Извор: Министарство финансија Републике Србије, Републички завод за статистику 
и сопствени обрачун 

 
Табела 49. Стопа раста регистроване запослености 

Стопа раста регистроване запослености 
2014. година у односу  

на 2013. годину 

Република Србија -1,03% 

АП Војводина -0,10% 
Извор: Министарство финансија Републике Србије, Републички завод за статистику  
и сопствени обрачун 

 
Табела 50. БДП по становнику за период 2012-2014. година 

БДП по 

становнику 
2012. година 2013. година 2014. година 

Република Србија 498000 541000 548000 

АП Војводина 507000 552000 563000 
Извор: Републички завод за статистику и сопствени обрачун 

 

 
 
Опис показатеља: 
Бруто домаћи производ (БДП) – обрачунат по производном приступу – представља резултат 
производних активности резидентних институционалних јединица и једнак је збиру додатих 

вредности у базним ценама по делатностима и укупних пореза на производе умањених за износ 
субвенција на производе на нивоу укупне економије. Посматрајући упоредо годишње промене у 
два основна економска показатеља, циљ је да се покаже динамика привредног раста 
појединачних региона и на основу тога, да се оцене регионалне неједнакости у динамици 
развоја. Поред тога, уколико се вредности прикажу у односу на национални просек, показује се 
колико је учешће појединих региона у укупном БДП-у земље, као и учешће у укупној 

запослености земље, као и који региони су остварили натпросечну или исподпросечну вредност у 
појединим годинама. Током 2015. године РЗС је прешао на нови извор података за праћење 
регистроване запослености. Услови за то су се стекли оснивањем Централног регистра обавезног 
социјалног осигурања (ЦРОСО) чије податке РЗС преузима од краја 2014. године. Развијена је 

нова методологија заснована на комбиновању података ЦРОСО и Статистичког пословног 
регистра (СПР). Обрачун бруто домаћег производа (БДП) и израда макроекономских рачуна за 
Републику Србију врше се у складу са међународно усвојеним стандардима, Системом 

националних рачуна 2008 (SNA 2008) и Европским системом рачуна 2010 (ESA 2010), који 
представљају основни методолошки оквир у смислу дефинисања и вредновања основних 
категорија, примењених класификација и начина обрачуна.  
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Значај показатеља за просторни развој: 
Уколико се вредности прикажу у односу на национални просек, показује се колико је учешће 
појединих региона у укупном БДП земље, као и учешће у укупној запослености земље, као и који 
региони су остварили натпросечну или исподпросечну вредност у појединим годинама. Праћењем 
у дужем временском периоду циљ је да се прикаже коефицијент корелације између стопа раста 
БДП и стопа раста запослености на регионалном и националном нивоу. Као мера промена, 
показатељ Стопа раста БДП по становнику се најшире користи за анализу динамике привредног 

развоја, и често се посматра као сумарни приказ конкурентних способности. Заправо, овај 
индикатор показује трендове у брзини привредног раста - који региони имају бржи или спорији 
раст у односу на остале регионе или у односу на брзину раста изабране референтне просторне 
јединице. Као мера процентуалне промене, номиналне вредности су претворене у упоредиве 
величине што олакшава његово коришћење у анализама. 
 

 

Ограничења мерења показатеља: 
Као и код осталих показатеља бруто домаћег производа, динамични развој у овом случају не 
значи и виши ниво квалитета живљења и урбаног стандарда. И за овај показатељ, према томе, 
важе напомене које су приказане уз показатељ БДП по становнику, а пре свега, потребно је 
праћење БДП на регионалном нивоу. И за показатељ Стопа раста БДП по становнику, важе 
напомене које су приказане уз показатељ БДП по становнику, а пре свега, потребно је праћење 

БДП на регионалном нивоу. 
 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
Реалан раст БДП-а на нивоу Републике Србије, у 2014. години, је -1,8%. Негативну стопу раста 
БДП-а прати и негативна стопа раста регистроване запослености, која је израженија на нивоу 
Републике Србије него на нивоу АП Војводине.  

 
Бруто домаћи производ по глави становника АП Војводине 2014.године од 563.000 РСД је 2,7% 
већи од бруто домаћег производа по глави становника Републике Србије, што указује на 
динамичнији привредни развој АП Војводине у односу на Републику Србију.  
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Показатељ 43: Однос увоза и извоза региона 

Показатељ 44: Удео извоза у структури БДП 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Економске предности и динамичност 

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015.године 

Показатељ 43 и 44 

Показатељ Однос увоза и извоза региона 

Показатељ Удео извоза у структури БДП 

 
 
Опис показатеља: 
Овим показатељем се представља спољно-трговински дефицит/суфицит (према томе колики је 
обим увоза у односу на обим извоза), али у ширем контексту ово је базни показатељ у 
представљању степена зависности земље (региона) од спољних економија, али и прусутво на 

спољњем тржишту чиме се оцењује њихова конкурентска позиција. Приказ резултата је могућ 
према различитим референтним просторним једницијама (као удео у националном просеку, обим 
који се остварује са земљама ЕУ, или земљама које нису чланице ЕУ, или са земљама са којима 
су успостављени посебни трговински споразуми), што зависи од расположивих података. 
 
Табела 51. Учешће извоза Републике Србије по регионима у регионалним БДП (у %) 

  

БДП (у мил. РСД) 

Учешће извоза  РС по 
регионима у регионалним 

БДП (у %) 

 2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Република Србија* 3908470 3876403 3584236 33,5 32,1 27,6 

Београдски регион 1514166 1546620 1422963 18,8 17,1 17,0 

Регион Војводине 1070479 1055270 973800 41,0 38,7 37,9 

Регион Шумадије и 
Западне Србије 

770165 731466 682067 52,8 56,4 35,4 

Регион Јужне и 
Источне Србије 

551050 540461 502719 32,0 29,4 27,3 

Косово и Метохија 
      

Неразврстано по 
територији** 2609 2586 2687 36,1 29,1 26,5 

 

Табела 52. Учешће извоза Србије и региона у укупном БДП за РС (%) 

БДП за РС у мил.дин 
2014 2013 2012 2011 

3908469,6 3876403,4 3584235,8 3407563,2 

Република Србија* 33,5 32,1 27,6 25,2 

Београдски регион 7,3 6,8 6,8 5,9 

Регион Војводине 11,2 10,5 10,3 9,4 

Регион Шумадије и 
Западне Србије 

10,4 10,6 6,7 5,1 

Регион Јужне и Источне 
Србије 

4,5 4,1 3,8 4,8 

Косово и Метохија 
    

Неразврстано 
по територији** 

0,0 0,0 0,0 0,1 

*Нису објављени подаци за Косово и Метохију. 
**Разлика између укупне вредности извоза и увоза и збира по територијама чини нераспоређени део 
извоза и увоза. 
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Табела 53. Однос увоза и извоза региона (Укупан увоз/укупан извоз за регион, на нивоу годишњих просека) 
Република Србија по 

регионима 
(у милионима динара ) 

Извоз Увоз Салдо Извоз/увоз у % 

2014 2015 Индекс 2014 2015 Индекс 2014 2015 2014 2015 

Република Србија* 1307837,1 1452241,7 111,0 1816720,2 1979306,7 108,9 -508883,1 -527065,0 72,0 73,4 

Београдски регион 285108,8 331401,2 116,2 777363,3 864828,8 111,3 -492254,5 -533427,6 36,7 38,3 

Регион Војводине 439064,1 466050,2 106,1 539586,5 555657,1 103,0 -100522,4 -89606,9 81,4 83,9 

Регион Шумадије и Западне 
Србије 

406481,5 420169,9 103,4 328150,6 341449,0 104,1 78330,8 78720,8 123,9 123,1 

Регион Јужне и Источне Србије 176242,0 233508,8 132,5 159720,6 201462,5 126,1 16521,4 32046,3 110,3 115,9 

Косово и Метохија 
          

Неразврстано по територији** 940,7 1111,7 118,2 11899,2 15909,3 133,7 -10958,4 -14797,6 7,9 7,0 

 
  

Извоз Увоз Салдо Извоз/увоз у % 

2012 2013 Индекс 2012 2013 Индекс 2012 2013 2012 2013 

Република Србија* 990742,4 1244715 125.6 1665009 1749932 105.1 -674266,9 -505216,8 59.5 71.1 

Београдски регион 242255,9 264679,8 109.3 754710,8 737304 97.7 -512454,9 -472624,2 32.1 35.9 

Регион Војводине 368774,7 408052,1 110.6 512973,4 516585,8 100.7 -144198,7 -108533,6 71.9 79.0 

Регион Шумадије и Западне 
Србије 

241545,6 412426,4 170.7 249430,3 346708,4 139.0 -7884,8 65718 96.8 118.9 

Регион Јужне и Источне Србије 137455 158804,3 115.5 134392,1 136855,1 101.8 3062,8 21949,3 102.3 116.0 

Косово и Метохија 
          

Неразврстано по територији** 711,2 752,1 105,8 13502,6 12478,3 92,4 -12791,3 -11726,2 5,3 6,0 

 
  

Извоз Увоз Салдо Извоз/увоз у % 

2010 2011 Индекс 2010 2011 Индекс 2010 2011 2010 2011 

Република Србија* 762974,4 859781,2 112,7 1301242 1472496 113,2 -538267,8 -612714,7 58,6 58,4 

Београдски регион 188746,8 202189,2 107,1 617497,5 670597,2 108,6 -428750,7 -468408,0 30,6 30,1 

Регион Војводине 270055,0 319942,4 118,5 368254,8 446316,1 121,2 -98199,8 -126373,7 73,3 71,7 

Регион Шумадије и Западне 
Србије 

150407,1 172097,8 114,4 163307,7 194337,3 119,0 -12900,6 -22239,6 92,1 88,5 

Регион Јужне и Источне Србије 153218,8 163651,4 106,8 140680,9 145818,6 103,6 12538,0 17832,8 108,9 112,2 

Косово и Метохија 
          

Неразврстано по територији** 546,7 1900,4 347,6 11501,3 15426,5 134,1 -10954,6 -13526,2 4,8 12,3 

*Нису објављени подаци за Косово и Метохију. 
**Разлика између укупне вредности извоза и увоза и збира по територијама чини нераспоређени део извоза и увоза. 
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Значај показатеља за просторни развој: 
Поред значаја који се придаје овом показатељу, идеално би било да се он повеже са другим 
комплементарним индикаторима, као што је БДП, за детаљније просторне анализе (на пример, 

мерење степена отворености региона кроз удео увозно-извозних активности у БДП). Даља 
разрада индикатора подразумева да се показатељи увоза и извоза структурирају према 
делатностима, како би се показао степен регионалне диверзификованости. 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Поред показатеља односа увоза и извоза региона, значајно је анализирати њихов удео у БДП 
региона, који говори о степену отворености региона према другим тржиштима. У случају овог 
индикатора, предност се даје уделу извоза у БДП, којим се показује извозни потенцијал региона, 

или шире посматрано његова конкурентска способност на тржишту. 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Овај индикатор је једноставно израчунати на националном нивоу, с обзиром да свака трговина 

мора да прође граничну процедуру. Исто се не може рећи за регионални ниво, пошто се не могу 
применити слични механизми за снимање података. 

 
Стање показатеља за просторни развој: 
Однос увоза и извоза за регион Војводине у 2015. години је негативан, јер се више роба увози 
него што се извози, што је карактеристично и за Републику Србију. Негативан салдо 
карактеристичан је за цео анализирани период 2010 -  2015. године. С друге стране, на нивоу 
Републике Србије је дошло до пораста удела извоза у структури БДП-а, што указује на раст 
извозног потенцијала Републике Србије. У периоду 2011-2014. године присутан је перманентан 

тренд пораста удела извоза у структури БДП-а од 25,2% до 33,5%. Посматрано по регионима, 
регион Војводине има највећи удео у укупном БДП за Републику Србију (11,2%). Учешће извоза 
региона Војводине у регионалном БДП тј. БДП Војводине, такође има перманентан тренд пораста 
од 37,9% 2012. године до 41,0% у 2014. години. 
 

Табела 54. Бруто домаћи производ, укупно и по становнику 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА¹ 

2011 2012 2013 2014 

Бруто домаћи производ у текућим ценама, у милионима  

РСД 3407563,2 3584235,8 3876403,4 3908469,6 

УСД 46463,7 40675,9 45512,1 44143,1 

ЕУР 33423,8 31683,1 34262,9 33318,6 

Бруто домаћи производ у текућим ценама, по становнику 

РСД 470884 497707 540902 548035 

УСД 6421 5648 6351 6190 

ЕУР 4619 4400 4781 4672 
Извор података: Републички завод за статистику 
¹Од 1999. године без података за АП Косово и Метохија 

 

Бруто домаћи производ у текућим ценама, у милионима 
Бруто домаћи производ (БДП) – обрачунат по производном приступу – представља резултат 
производних активности резидентних институционалних јединица и једнак је збиру додатих 
вредности у базним ценама по делатностима и укупних пореза на производе умањених за износ 

субвенција на производе на нивоу укупне економије. 
 
Обрачун бруто домаћег производа (БДП) и израда макроекономских рачуна за Републику Србију 
врше се у складу са међународно усвојеним стандардима, Системом националних рачуна 2008 
(СНА 2008) и Европским системом рачуна 2010 (ЕСА 2010), који представљају основни 
методолошки оквир у смислу дефинисања и вредновања основних категорија, примењених 
класификација и начина обрачуна. Прерачунавање БДП-а у УСД и ЕУР врши се по просечном 

годишњем курсу Народне банке Србије. 
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Показатељ 45: Запосленост по економским делатностима 

 
 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 

ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Диверзификованост регионалне 
економије 

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015.године 

Показатељ 45 

Показатељ Запосленост по економским 
делатностима - приказ по областима 

 
Табела 55. Запосленост по економским делатностима* 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив  
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Укупно Пољопривреда Индустрија Грађевинарство Услуге 

RS12 АП Војводина 682272 128463 18,83 151871 22,26 32568 4,77 369370 54,14 

RS125 
Севернобачка 
област 

71838 10294 14,33 17989 25,04 4055 5,65 39499 54,98 

RS126 
Средњобанатска 
област 

66963 14577 21,77 17933 26,78 / / 32382 48,36 

RS124 
Севернобанатска 

област 
49876 15115 30,30 13491 27,05 / /  40,29 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

94274 23456 24,88 17832 18,91 5635 5,98 47352 50,23 

RS121 
Западнобачка 
област 

60086 15238 25,36 13814 22,99 / / 27059 45,03 

RS123 
Јужнобачка  
област 

232242 31034 13,36 42942 18,49 11366 4,89 146900 63,25 

RS127 Сремска област 106993 18750 17,52 27871 26,05 4290 4,01 56082 52,42 

* Подаци преузети из „Анкета о радној снази у Републици Србији, 2015.“, РЗС, 2016. 
** НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
/ - непоуздан податак, мали број појава у бази  
 

Опис показатеља: 
Овим показатељом су обухваћени запослени у привредним друштвима, предузећима, установама, 
задругама, организацијама и малим привредним друштвима (до 50 запослених), који нису 
обухваћени редовним полугодишњим истраживањем, а који су добијени оценом из Анкете за допуну 
полугодишњег истраживања о запосленима.  
Агрегирана подела сектора делатности: 

- Пољопривреда обухвата сектор пољопривреде, шумарства и рибарства. 

- Индустрија обухвата следеће секторе: рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање 
електричном енергијом, гасом и паром, снабдевање водом и управљање отпадним водама. 

- Грађевинарство. 
- Услуге обухватају трговину на велико и мало, саобраћај и складиштење, услуге смештаја и 

исхране, информисање и комуникације, финансијске делатности и делатност осигурања, 
пословање некретнинама, стручне, научне, иновационе и техничке делатности, 

административне и помоћне услужне делатности, државну управу и обавезно социјално 
осигурање, образовање, здравствена и социјална заштита, уметност, забава и рекреација, 
остале услужне делатности, делатност домаћинства као послодавца, делатност 
екстериторијалних организација и тела. 

 
Значај показатеља за просторни развој: 
Овај показатељ приказује економски профил сваке области, као и степен концентрације 

привредних активности у појединим регионима, чиме се са аспекта броја запослених анализира 
достигнути ниво привредне развијености. Циљ показатеља је праћење основних планираних 
праваца развоја према циљевима и стратешким приоритетима Просторног плана Републике 
Србије. Анализе треба да покажу којим делатностима се даје предност у појединим областима, да 
ли се развијају активности према утврђеним потенцијалима и ресурсима и др., до оцена да ли се 
смањују или повећавају регионалне разлике. 
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Табела 56.  Запослени према сектору делатности, полу и региону, (у хиљадама) 2015. 
Регион Војводине 

 
Стари 15 и више година 682,3 

 
Пoљопривреда, шумарство и рибарство 128,5 

 
Рударство (4,3) 

 
Прерађивачка индустрија 130,4 

 
Снабдевање ел. енергијом, гасом и паром 4,7 

 
Снабдевање водом и управљање отпадним водама 12,4 

 
Грађевинарство 32,6 

 
Трговина на велико и мало, поправка моторних возила 103,7 

 
Саобраћај и складиштење 31,5 

 
Услуге смештаја и исхране 23,1 

 
Информисање и комуникације 11,7 

 
Финансијске делатности и делатност осигурања 10,5 

 
Пословање некретнинама / 

 
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 19,1 

 
Административне и помоћне услужне делатности 12,2 

 
Државна управа, одбрана и обавезно социјално осигурање 35,2 

 
Образовање 46,0 

 
Здравствена и социјална заштита 37,0 

 
Уметност, забава и рекреација 13,4 

 
Остале услужне делатности 13,0 

 
Делатност домаћинства као послодавца 11,9 

 
Делатност екстериторијалних организација и тела  / 

 
Радни узраст (15–64) 667,8 

 
Пoљопривреда, шумарство и рибарство 119,0 

 
Рударство (4,3) 

 
Прерађивачка индустрија 130,1 

 
Снабдевање ел. енергијом, гасом и паром 4,7 

 
Снабдевање водом и управљање отпадним водама 12,3 

 
Грађевинарство 32,3 

 
Трговина на велико и мало, поправка моторних возила 103,1 

 
Саобраћај и складиштење 31,4 

 
Услуге смештаја и исхране 23,0 

 
Информисање и комуникације 11,7 

 
Финансијске делатности и делатност осигурања 10,0 

 
Пословање некретнинама / 

 
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 18,6 

 
Административне и помоћне услужне делатности 12,0 

 
Државна управа, одбрана и обавезно социјално осигурање 35,2 

 
Образовање 46,0 

 

Здравствена и социјална заштита 36,8 

 
Уметност, забава и рекреација 13,3 

 
Остале услужне делатности 12,7 

 
Делатност домаћинства као послодавца 10,1 

 

Делатност екстериторијалних организација и тела  / 

Извор података: „Анкета о радној снази у Републици Србији, 2015.“, РЗС, 2016. 

 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Због различите методологије прикупљања података резултати су веома различити када је извор 
података попис, у односу на случај када је извор података општински годишњак.  
Подаци о регистрованој запослености који се добијају из административног извора преузимају се 

из Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО), док се подаци о броју 
регистрованих незапослених лица преузимају из Националне службе за запошљавање. У Анкети 
се не узима у обзир формални статус лица које се анкетира, него се његов радни статус одређује 
на основу активности коју је обављало у посматраној седмици. Подаци о броју незапослених, 
добијени Анкетом, разликују се од броја формално незапослених лица евидентираних у 

Националној служби за запошљавање. Првенствено, лице које је пријављено у Националној 
служби за запошљавање, али током четири седмице које су претходиле анкетирању није 

предузимало активне кораке с циљем тражења посла и није у могућности да почне да ради у 
року од две седмице, сматра се неактивним лицем. У другом случају, лице које није пријављено 
Националној служби за запошљавање (пензионер, студент, домаћица), али је током четири 
седмице које су претходиле анкетирању предузимало активне кораке с циљем тражења посла 
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(путем огласа, директним обраћањем послодавцу и на бројне друге начине) и у могућности је да 
почне да ради у року од две седмице, сматраће се незапосленим лицем. 
Подаци који се добијају из ових извора разликују се од података добијених Анкетом о радној 

снази из више разлога: метод прикупљања, извор података, јединица посматрања, период 
посматрања, дефиниција запослености и различита периодика спровођења. 
Републички завод за статистику објављује податке о регистрованој запослености према новом 
извору – Централном регистру обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО). Услови за то стекли су 
се оснивањем ЦРОСО, чије податке Завод преузима од краја 2014. године. Развијена је нова 
методологија заснована на комбиновању података ЦРОСО и Статистичког пословног регистра 
(СПР). Преласком на нови извор података проширује се обухват пословних субјеката, па самим 

тим и броја запослених у тим субјектима, укључујући све модалитете запослености. Обухваћени 
су Запослени у правним лицима (привредна друштва, предузећа, задруге, установе и друге 
организације) и предузетници, лица која самостално обављају делатност и запослени код њих.  
 
Дефиниција регистроване запослености - Под појмом запослени подразумевају се лица која 

имају формално правни уговор о запослењу, односно заснован радни однос са послодавцем, на 
одређено или неодређено време; лица која раде ван радног односа, на основу уговора о делу 

или на основу уговора о обављању привремених и повремених послова; лица која обављају 
самосталне делатности или су оснивачи привредних друштава или предузетничких радњи; као и 
лица која обављају пољоривредне делатности а налазе се у евиденцији Централног регистра 
обавезног социјалног осигурања. 
 
Табела 57. Регистрована запосленост по економским делатностима-годишњи просек 

2015. године* 

Алфа-
нумерички 

код/ 
Матични 

број ЈЛС ** 

Назив статистичке 

територијалне 
јединице** 

Укупно 

Запослени у правним лицима (привредна 
друштва, предузећа, задруге, установе 

и друге организације) и предузетници , лица 
која самостално обављају делатност и 

запослени код њих  

свега 
Примарни 

сектор  
% 

Секундарни 
сектор  

% 

Терцијарни 
сектор  

% 

RS12 Регион Војводине 508381 475257 4,52 31,82 63,66 
 

RS121 
Западнобачка 
област 

42394 37226 8,71 32,72 58,55 

80381 Сомбор-град 23488 19404 7,67 29,83 62,49 

80047 Апатин 5773 5480 10,00 37,79 52,15 

80233 Кула 7207 6817 8,30 32,14 59,57 

80306 Оџаци 5926 5525 11,57 38,59 49,81 
 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

63442 57453 4,92 33,60 61,50 

80314 Панчево-град 29391 28606 2,49 34,46 63,05 

80039 Алибунар 3331 2501 10,40 25,67 63,85 

80098 Бела Црква 2802 2380 11,64 14,87 73,53 

80128 Вршац 13500 12379 2,51 38,91 58,59 

80217 Ковачица 4876 3558 16,13 27,46 56,41 

80225 Ковин 6017 5207 6,61 31,80 61,67 

80292 Опово 1148 904 13,38 25,00 61,73 

80349 Пландиште 2377 1918 11,73 40,25 48,02 
 

RS123 
Јужнобачка 
област 

193332 186482 3,17 25,69 71,13 

89010 Град Нови Сад 135058 134026 1,16 21,60 77,24 

80055 Бач 2826 2143 12,13 33,46 54,41 

80063 Бачка Паланка 14169 13110 5,61 46,63 47,77 

80080 Бачки Петровац 3661 3224 13,80 40,94 45,25 

80101 Беочин 2964 2784 1,33 35,92 62,79 

80110 Бечеј 8567 7728 15,99 27,81 56,24 

80462 Врбас 9572 9064 4,18 33,51 62,29 

80136 Жабаљ 4342 3591 8,19 23,89 67,84 

80390 Србобран 2817 2301 12,47 27,64 59,76 

80411 Сремски Карловци 1334 1299 0,31 22,17 77,44 
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Алфа-
нумерички 

код/ 
Матични 

број ЈЛС ** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 
Укупно 

Запослени у правним лицима (привредна 
друштва, предузећа, задруге, установе 

и друге организације) и предузетници , лица 
која самостално обављају делатност и 

запослени код њих  

свега 
Примарни 

сектор  
% 

Секундарни 
сектор  

% 

Терцијарни 
сектор  

% 

80446 Темерин 5991 5657 8,86 43,93 47,20 

80454 Тител 2031 1555 11,70 23,22 65,02 
 

RS124 
Севернобанатска 

област 
36760 33482 4,22 38,96 56,78 

80209 Кикинда 14929 14291 4,49 40,45 55,06 

80012 Ада 4472 4021 4,68 52,38 42,95 

80195 Кањижа 5964 5065 4,07 33,80 61,90 

80276 Нови Кнежевац 2497 2124 5,93 38,28 55,79 

80365 Сента 7075 6369 1,95 31,92 66,12 

80489 Чока 1823 1612 7,94 37,16 54,84 
 

RS125 
Севернобачка 
област 

52671 50022 6,03 33,17 60,80 

80438 Суботица-град 42152 40466 1,78 33,51 64,70 

80071 Бачка Топола 8304 7556 25,21 31,13 43,65 

80241 Мали Иђош 2215 2000 19,50 33,85 46,65 
 

RS126 
Средњобанатска 

област 
45349 40860 5,68 37,34 56,99 

80152 Зрењанин-град 33676 31149 3,30 37,88 58,82 

80144 Житиште 3559 2761 21,41 31,58 46,98 

80250 Нова Црња 1549 1185 6,08 30,21 63,88 

80268 Нови Бечеј 4413 3906 5,20 44,75 50,05 

80373 Сечањ 2152 1859 22,81 25,82 51,48 
 

RS127 Сремска област 74433 69732 3,94 38,61 57,45 

80403 
Сремска 
Митровица-град 

18972 17737 3,41 36,49 60,10 

80179 Инђија 10937 10389 2,40 43,17 54,42 

80187 Ириг 1825 1627 3,26 27,66 69,02 

80322 Пећинци 5777 5158 3,20 39,94 56,88 

80357 Рума 11599 10713 4,13 43,03 52,85 

80420 Стара Пазова 17761 17137 1,86 40,85 57,29 

80497 Шид 7562 6971 13,10 26,51 60,38 
*Подаци преузети из Регистрована запосленост у Републици Србији, 2015.‒ Претходни резултати   
  ‒САОПШTЕЊЕ ЗП20 , РЗС, 2016. 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
Број запослених лица по економским активностима: 

- примарни сектор – пољопривреда, шумарство и рибарство 
- секундарни сектор – рударство; прерађивачка индустрија; снабдевање електричном енергијом, гасом и 

паром; снабдевање водом и управљање отпадним водама; грађевинарство 
- терцијарни сектор – трговина на велико и мало, поправка моторних визила; саобраћај и складиштење; 

услуге смештаја и исхране; информисање и комуникације; финансијске делатности и делатност 
осигурања; пословање некратнинама; стручне, научне, иновационе и техничке делатности; 
административне и помоћне услужне делатности; државна управа и обавезно социјално осигурање; 
образовање; здравствена и социјална заштита; уметност, забава и рекреација; остале услужне 
делатности 

 

 
Стање показатеља за просторни развој: 

Од укупног броја запослених АП Војводине, посматрано по економским делатностима највећи је 
удео запослених у сектору услуга (54,14%), затим у индустрији 22,3%, потом у пољопривреди 
(18,8%), док је грађевинарство са најмањим уделом запослених (4,8%). Посматрано по 

областима највећи удео запослених у сектору услуга (63,25%) је у Јужнобачкој области, у 
Севернобанатској области је највећи удео запослених у пољоппривреди (30,3%) и индустрији 
(27,1%), док је у Јужнобанатској области највећи удео запослених у грађевинарству (5,98%). У 
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војвођанском региону највећи удео запослених у примарном сектору има Западнобачка област 
(8,71%); Средњебанатска област имају највећи проценат запослених у секундарном сектору 
(38,96%), док у Јужнобачкој области преовлађују запослени у терцијарном сектору (71,13%). 

Посматрано по општинама и градовима, слика запослених по секторима делатности је много 
хетерогенија. Највећи удео запослених у примарном сектору је у општини Бачка Топола 
(25,21%), док је у општинама Ковачица, Мали Иђош, Житиште и Сечањ такође, висок удео 
запослених у примарном сектору и креће се у интервалу од 16,13%-22,81%. Мање од 3,0% 
запослених у примарном сектору је у општини Сремски Карловци, Граду Новом Саду, општини 
Беочин, Суботица-граду, општинама Старој Пазови, Сенти, Инђији, Панчево-граду и општини 
Вршцу. У општини Ада је највећи проценат 52,38% запослених у делатностима секундарног 

сектора, док је једино у општини Бела Црква, удео запослених у делатностима секундарног 
испод 20%. У Граду Новом Саду, општинама Сремски Карловци и Бела Црква преовлађују 
запослени у терцијарном сектору (преко 70,0%). Највећи број општина, њих 33, има од 50,0%-
70,0% запослених у терцијарном сектору. 
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Показатељи 46, 47, 48 и 49: Бруто додата вредност (БДВ)  

по секторима делатности 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У ЕКОНОМСКОМ И 
СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Диверзификованост регионалне економије 

Редни број из 

Програма 
имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 46, 47, 48, 49 

 

Показатељ 46  Удео пољопривреде, шумарства и 

рибарства у додатој вредности региона 

Бруто додата 
вредност (БДВ) 

по секторима 
делатностима 

Показатељ 47 Удео технолошки напредне прерађивачке 
индустрије у додатој вредности региона 

Показатељ 48 Удео финансијских и пословних услуга у 
додатој вредности региона 

Показатељ 49 Удео административних, образовних, 
здравствених и социјалних услуга у 
додатој вредности региона* 

 
 

Табела 58. Регион и области АП Војводине – БДВ, 2014. године (у мил. РСД)* 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке територијалне 
јединице** 

Бруто додата 
вредност  
УКУПНО 

(у мил. РСД) 

RS12 АП Војводина 892 098 

RS121 Западнобачка област 62 123 

RS122 Јужнобанатска област 114 647 

RS123 Јужнобачка област 387 361 

RS124 Севернобанатска област 51 974 

RS125 Севернобачка област 74 927 

RS126 Средњебанатска област 79 505 

RS127 Сремска област 121 561 

* Извор: Републички завод за статистику, Радни документ „Регионални бруто домаћи производ Региони 
и области Републике Србије, 2014. (прелиминарни резултати)“ 

**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
Опис показатеља: 
Ова четири показатеља приказују удео пољопривреде, шумарства и рибарства у БДВ-у региона 
АП Војводине, удео технолошки напредне прерађивачке индустрије У БДВ-у на територији 
региона АП Војводине, удео финансијских и пословних услуга у додатој вредности региона АП 

Војводине и удео административних, образовних, здравствених и социјалних услуга у додатој 
вредности региона АП Војводине. 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Првим показатељом омогућава се анализа пољопривредног сектора, која може указати на 
стагнирање привреде у смислу развоја ка секундарном и терцијарном сектору.  
Други показатељ узима се за оцену технолошког нивоа привреде, којим се приоритетно 

обухватају: производња рачунара, електронских и оптичких производа; производња електричне 

опреме; производња непоменутих машина и непоменуте опреме; производња моторних возила, 
приколица и полуприколица; и производња осталих саобраћајних средстава.  
Показатељ - Удео финансијских и пословних услуга у БДП-у требало би да истакне области и 
регионе који имају водећу и аутономну улогу у привреди. 
Учешће администрације, образовања, здравства и социјалних услуга представља важан 
показатељ развоја јавних служби, које се још увек финансирају највише из државних фондова. 
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Како овај индикатор показује у извесном смислу удео нетржишних услуга, може да помогне у 
оцени стања у државном/јавном сектору услуга намењених становништву.  
 

Ограничења мерења показатеља: 
Ограничења могу да представљају неажурни подаци. БДВ се за сада не мери на нивоу мањем од 
НСТЈ 3. 
 
 

Табела 59. Бруто додата вредност по секторима делатности Републике Србије и АП 
Војводине 2014. године (мил. РСД и %)* 

Назив делатности 
Република 

Србија 
АП Војводина 

УКУПНО 3257177 100 892098 100 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 315656 9,69 136579 15,3 

Рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање 
електричном енергијом, гасом и паром, снабдевање 
водом и управљање отпадним водама 

808148 24,81 287805 32,3 

Грађевинарство 129049 3,96 25068 2,8 

Трговина на велико и мало и поправка моторних 
возила, саобраћај и складиштење, услуге смештаја и 
исхране 

642713 19,73 160515 18,0 

Информисање и комуникације 179751 5,52 18553 2,1 

Финансијске делатности и делатност осигурања 119337 3,66 20435 2,3 

Пословање некретнинама (са импутираном рентом) 345214 10,60 84426 9,5 

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности, 
Административне и помоћне услужне делатности 

196998 6,05 40279 4,5 

Државна управа и обавезно социјално осигурање, 
образовање, здравствена и социјална заштита 

441535 13,56 99981 11,2 

Уметност, забава и рекреација и остале услужне 
делатности 

78775 2,42 18457 2,1 

*Извор: Републички завод за статистику, Радни документ „Регионални бруто домаћи производ Региони и 
области Републике Србије, 2014. (прелиминарни резултати)“ 

 
У складу са Планом имплементације SNA 2008/ESA 2010, Република Србија је званично прешла 
на нову методологију националних и регионалних рачуна ESA 2010, упоредо са земљама 
чланицама ЕУ, од септембра 2014. године. Обрачун регионалног БДП-а за 2014. годину је 
заснован на новој методологији.  
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Графикон 7. БДВ у областима АП Војводине 

 
Стање показатеља за просторни развој: 

У секторској структури привреде региона Војводине највећи је удео прерађивачке индустрије у 
додатој вредности региона Војводине (32,3%) и већи је од удела прерађивачке индустрије у 
додатој вредности Републике Србије (24,8%), што указује на виши технолошки ниво привреде 
Војводине. Удео пољопривреде, шумарства и рибарства у додатој вредности региона Војводине је 
15,3%. 
 

Низак удео финансијских и пословних услуга у додатој вредности и региона Војводине (од свега 

2,3%) и Републике Србије (3,7%) указује да ово подручје још није достигло ниво међународног 
значаја. 
 
Удео образовних, здравствених и социјалних услуга у додатој вредности региона Војводине је 
испод нивоа Републике Србије. Учешће стручних, научних, иновационих и техничких делатности, 
као и административних услуга у додатој вредности региона Војводине, такође је испод 
републичког нивоа, што указује на лошије стање у стручним и научним делатностима и државном 

сектору услуга региона Војводине. 
 
У укупној бруто додатој вредности АП Војводине, 2014.године, Јужнобачка област има највећи 
удео (43,4%), а Севернобанатска област најмањи (5,8%). У секторској структури привреде 
региона Војводине, посматрано по областима највећи је удео прерађивачке индустрије 
Јужнобачке области (36,3%). Удео пољопривреде, шумарства и рибарства у додатој вредности 

највећи је у Западнобачкој области 28,5%. 
 
Низак удео финансијских и пословних услуга у додатој вредности је у свим областима (испод 
2,0%); у Јужнобачкој области је 3,0% што је изнад покрајинског, а испод републичког нивоа. 
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Табела 60. Бруто додата вредност по секторима делатности 2014. године – приказ по областима (мил. РСД и %)* 

Назив делатности 
Западнобачка 

област 
Јужнобанатска 

област 
Јужнобачка 

област 
Севернобанатска 

област 
Севернобачка 

област 
Средњебанатска 

област 
Сремска 
област 

УКУПНО 62 123 100,0 114 647 100,0 387 361 100,0 51 974 100,0 74 927 100,0 79 505 100,0 121 561 100,0 

1.Пољопривреда, 
шумарство и рибарство 

17 702 28,5 21 496 18,7 32 929 8,5 12 674 24,4 13 466 18,0 16 489 20,7 21 823 18,0 

2.Рударство, 
прерађивачка 
индустрија, снабдевање 
електричном енергијом, 
гасом и паром, 
снабдевање водом и 
управљање отпадним 
водама 

14 146 22,8 34 872 30,4 140 439 36,3 14 170 27,3 20 069 26,8 27 034 34,0 37 073 30,5 

3.Грађевинарство 768 1,2 3 860 3,4 11 715 3,0 897 1,7 2 022 2,7 1 165 1,5 4 642 3,8 

4.Трговина на велико и 
мало и поправка 
моторних возила, 
саобраћај и 
складиштење, услуге 

смештаја и исхране 

8 979 14,5 18 725 16,3 73 532 19,0 7 884 15,2 14 142 18,9 12 634 15,9 24 620 20,3 

5.Информисање и 
комуникације 

516 0,8 1 767 1,5 12 247 3,2 664 1,3 1 380 1,8 917 1,2 1 061 0,9 

6.Финансијске 
делатности и делатност 
осигурања 

1 206 1,0 2 050 1,8 11 501 3,0 942 1,8 1 699 2,3 1 042 1,3 1 997 1,6 

7.Пословање 
некретнинама (са 
импутираном рентом) 

7 028 11,3 11 528 10,1 31 556 8,1 5 545 10,7 8 006 10,7 7 396 9,3 13 367 11,0 

8.Стручне, научне, 
иновационе и техничке 
делатности, 
Административне и 
помоћне услужне 
делатности 

2 368 3,8 4 190 3,7 22 463 5,8 1 427 2,7 2 735 3,7 3 420 4,3 3 676 3,0 

9.Државна управа и 
обавезно социјално 
осигурање, образовање, 
здравствена и социјална 
заштита 

7 947 12,8 14 289 12,5 42 282 10,9 6 729 12,9 9 084 12,1 8 156 10,3 11 493 9,5 

10.Уметност, забава и 
рекреација и остале 
услужне делатности 

1 464 2,4 1 870 1,6 8 698 2,2 1 041 2,0 2 325 3,1 1 250 1,6 1 810 1,5 

*Извор: Републички завод за статистику, Радни документ „Регионални бруто домаћи производ Региони и области Републике Србије, 2014. (прелиминарни резултати)“  
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Показатељ 50: Број предузећа у области иновација 
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Показатељ 50 

Показатељ Број предузећа у области иновација 

 
 
Опис показатеља: 
Пословни субјекти који су увели иновације на тржишту (производа/услуга и процеса) или у 
оквиру организације и маркетинга, односно предузећа која су увела технолошки нове или 
побољшане производе на тржиште, или су применила нове или побољшане технолошке процесе, 
у укупном броју регистрованих предузећа. 

 
 
Табела 61.  Пословни субјекти према иновативности, делатности и величини,  

2012‒2014.* 

 Укупно Иноватори 
Пословни 

субјекти који 
нису иновирали 

Учешће 
иноватора,% 

Укупно 16659 6739 9920 40,5 

Мали пословни субјекти 13863 5182 8681 37,4 

Средњи пословни субјекти 2253 1187 1066 52,7 

Велики пословни субјекти 543 370 173 68,1 
 

Производни пословни 
субјекти 

4865 1977 2888 40,6 

Услужни пословни субјекти 11794 4762 7032 40,4 

 

 

Табела 62.  Заступљеност врста иновација према територији и величини пословног 

субјекта (%)* 
 

Иновације 

производа 

/услуге 

Иновације 

процеса 

Напуштене 

инов. или 

још увек у 

току 

Иновације у 

организацији 

предузећа 

Иновације 

у 

маркетингу 

Неино 

ватори 

Регион 
Војво 
дине 

Укупно 19,8 18,0 10,2 22,5 20,4 62,6 

Мали 17,9 14,6 8,8 20,3 18,8 65,2 

Средњи 26,7 33,1 15,0 30,5 26,6 53,6 

Велики 41,6 43,3 27,6 45,7 34,8 30,8 

*Извор података: Саопштење број 276 - год. LXV, 22.10.2015. Статистика науке, технологије и иновација: 
„Индикатори иновативних активности у Републици Србији, 2012−2014”, РЗС 
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Значај показатеља за просторни развој: 
Овај индикатор пружа информације о иновационој активности на нивоу предузећа, помажући да 
се агрегирањем добије увид о иновационом потенцијалу привреде. Иновационе активности неког 

предузећа су од велике важности у том погледу, пошто оне имају значајне ефекте на 
конкурентност, запосленост, привредни раст региона. Детаљно познавање просторне 
дистрибуције ових иновативних активности у предузећима је стога основни предуслов за могуће 
напоре унапређења просторне равнотеже економија заснованих на знању. 
 
 
Ограничења мерења показатеља:  

Подаци се односе на период 2012-2014. године (истраживање у двогодишњој периодици) и 
публикују се на националном нивоу. Мора се имати у виду променљива природа иновација. 
Истраживање о иновативности пословних субјеката спроведено је на основу репрезентативног 
узорка. Узорак је алоциран на подручју Републике Србије до нивоа региона, пропорционално 
броју пословних субјеката. Величина узорка је 3587 малих, средњих и великих пословних 

субјеката. Велики пословни субјекти су обухваћени у целини. 
 

 
Стање показатеља за просторни развој: 
У периоду 2012-2014. године, у Републици Србији још увек је највећи удео пословних субјеката 
који нису увели иновације; неиноватори чине 59,5% (Република Србија), односно 62,6% (регион 
Војводине), у укупном броју пословних субјеката. Учешће пословних субјеката са бар једном 
врстом иновације је за ниво Републике Србије 40,5%, а за регион Војводине 37,4%. У Републици 

Србији иновативно је преко 68% великих пословних субјеката, нешто више од половине средњих 
пословних субјеката и више од 37% малих пословних субјеката. Иновативне активности су 
једнако заступљене код производних и услужних пословних субјеката, где је иновације увело 
нешто преко 40%. 
 
У Војводини је највеће учешће пословних субјеката који су увели иновације у организацији 

предузећа (22,5%), затим следе иновације у маркетингу (20,4%), затим иновације 

производа/услуга (19,8%) и иновације процеса (18,0%). Прве две групе наведених иновација се 
углавном јављају истовремено у пословним субјектима. Величина пословног субјекта је кључни 
фактор за његове иновативне активности. Ако се посматра заступљеност врста иновација 
региона Војводине, према величини пословног субјекта следи: скоро половина великих 
пословних субјеката увела је иновације у организацији предузећа (45,7%), нешто је мањи удео 
увео иновације процеса (43,3%), а (41,6%) иновације производа и услуга, док су иновацијe у 
маркетингу свега (34,8%). Код средњих пословних субјеката око трећина је увела иновације 

процеса (33,3%) и у организацији предузећа (30,5%), а код малих пословних субјеката тек 
петина њих је увела иновације у организацији предузећа (20,3%).  
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Показатељ 51: Запосленост у области истраживања и развоја  

 (% у укупној запослености) 
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Опис показатеља: 
Овај показатељ представља удео запослених у области истраживања и развоја (приватног и 

јавног сектора) у укупној запослености одређеног подручја (статистички податак). Потребна су 
додатна разматрања начина мерења индикатора зависно од расположивих и поузданих извора 
података. Истраживач је лице са најмање високом стручном спремом, односно са најмање 
завршеним основним академским студијама, које ради на научноистраживачким и развојним 
пословима и које је изабрано у звање, у складу са Законом. Стручни сарадници немају научна ни 
истраживачка звања, непосредно сарађују са истраживачима, обављајући стручне или техничке 
послове у вези са научноистраживачким и истраживачко–развојним задацима (лабораторијски 

техничари, инжењери и техничари техничких наука, цртачи, библиотекари, документаристи, 
информатичари, лектори, итд.).  

 
 
Табела 63.  Запосленост у области истраживања и развоја за Регион Војводине (% у 

укупној запослености)* 

Година 

Запослени на 
пословима 

истраживања и 
развоја (АПВ) 

Истраживачи 
Стручни 

сарадници 

укупно жене укупно жене укупно жене 

2007 3426 1628 2872 1346 530 182 

2008 4843 2345 3063 1353 323 165 

2009 5236 2605 3352 1534 348 181 

2010 4997 2522 3273 1550 322 167 

2011 5095 2582 3398 1642 319 154 

2012 4345 2131 2882 1347 336 160 

2013 5442 2749 3717 1819 359 184 

2014 6254 2905 4317 1967 533 183 

2015 6005 2897 4259 1955 390 194 
*Извор података: „Научноистраживачка делатност у Републици Србији, 2014“, 2015,  
„Научноистраживачка делатност у Републици Србији, 2015“, 2016, Републички завод за статистику 

 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Оправданост за увођење овог показатеља налази се у пропозицијама ПП РС, да научна и 
развојна истраживања у Републици Србији треба да буду, у највећем обиму, генератор знања као 
фактор развоја нове - глобално конкурентне привредне структуре. Запосленост у области 

истраживања и развоја добар је еквивалент за мерење способности друштва да креира 
иновативно друштво и економију. Треба имати у виду да овај показатељ пружа информације 
само о потенцијалу а не о стварном исходу иновација, али је назнака да је потребно припремити 

терен за иновативно друштво и економију.  
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Графикон 8. Запослени на пословима истраживања и развоја на територији АПВ  

(2007-2015) 

 

 
Графикон 9. Истраживачи на територији АПВ (2007-2015) 

 

 
Графикон 10. Стручни сарадници на територији АПВ (2007-2015) 

 
 

Ограничења мерења показатеља: 
Ограничење у мерењу овог показатеља представља начин мерења запослености у овом сектору, 
јер се и неке од административних, руководећих функција често убрајају у област запослених у 
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оквиру области истраживања и развоја. Према примерима из статистика европских земаља, 
релативно мали удео запослених у области истраживања и развоја се стварно убраја у 
иновативну област у чистом смислу ове речи, а често су и разне функције подршке 

(администрирање, руковођење) урачунате као запослени у области истраживања и развоја. За 
будуће квалитетније представљање овог показатеља потребно је прецизирање статистичких 
параметара који чине садржај показатеља, како би се постигла међународна упоредивост уз 
додатно истраживање извора података. 
 

Табела 64.  Запослени с пуним радним временом и краћим од пуног радног времена у 
истраживању и развоју, према секторима, научним областима и полу, 2015. 
(број лица) 

 
Укупно Истраживачи 

Стручни 
сарадници 

Техничко 
особље 

Руководеће 
особље 

Остало 
особље 

 свега жене свега жене свега жене свега жене свега жене свега жене 

Регион 
Војводине 

6005 2897 4259 1955 390 194 873 470 134 69 349 209 

Природне науке 1087 444 894 346 45 14 48 16 21 11 79 57 

Инжењеринг и 
технологија 

1911 802 1319 511 67 29 284 137 57 25 184 100 

Медицинске 
науке и науке о 
здрављу 

737 452 649 379 3 2 64 54 21 17 - - 

Пољопривредне 
науке 

903 435 346 160 122 53 339 168 17 6 79 48 

Друштвене 
науке 

1314 742 1009 543 153 96 132 90 14 9 6 4 

Хуманистичке 
науке 

53 22 42 16 - - 6 5 4 1 1 - 

Нефинансијски 
сектор 

864 245 607 146 61 14 107 41 54 19 35 25 

Природне науке 498 91 456 82 24 2 - - 8 1 10 6 

Инжењеринг и 
технологија 

351 149 148 64 34 11 104 41 45 18 20 15 

Пољопривредне 
науке 

12 4 3 - 1 - 2 - 1 - 5 4 

Друштвене 
науке 

3 1 - - 2 1 1 - - - - - 

Сектор државе 766 381 226 121 123 54 326 155 12 4 79 47 

Инжењеринг и 
технологија 

160 90 98 56 12 4 42 26 1 0 7 4 

Пољопривредне 
науке 

606 291 128 65 111 50 284 129 11 4 72 43 

Високо 
образовање 

4375 2271 3426 1688 206 126 440 274 68 46 235 137 

Природне науке 589 353 438 264 21 12 48 16 13 10 69 51 

Инжењеринг и 
технологија 

1400 563 1073 391 21 14 138 70 11 7 157 81 

Медицинске 
науке и науке о 
здрављу 

737 452 649 379 3 2 64 54 21 17 - - 

Пољопривредне 
науке 

285 140 215 95 10 3 53 39 5 2 2 1 

Друштвене 
науке 

1311 741 1009 543 151 95 131 90 14 9 6 4 

Хуманистичке 
науке 

53 22 42 16 - - 6 5 4 1 1 - 

 -  нема појаве 
 

Стање показатеља за просторни развој: 
Регион АП Војводине, у периоду 2014-2015. године, карактерише благи пораст процентуалног учешћа 
научних радника-истраживача у укупном броју запослених на пословима истраживања и развоја (са 

69% на 70,9%), као и смањен удео стручних сарадника (са 8,5% на 6,5%). Дошло је такође, до 
благог пораста процентуалног учешћа жена запослених на пословима истраживања и развоја (са 

46,5% на 48,2%). Највећи удео научних радника-истраживача је у области високог образовања 
(72,9%), затим у нефинансијском сектору (14,4%), док је најмањи удео у државном сектору (12,7%).   
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Показатељ 52: Запосленост у области високих технологија 
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Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 52 

Показатељ Запосленост у области високих 

технологија 

 

 
Табела 65.  Регистрована запосленост 2015. године - Учешће запослених у области 

високих технологија у укупном броју** 

Запосленост у области високих 
технологија 

Република Србија АП Војводина 

7,6 % 7,7 % 

 
 

Опис показатеља: 
Показатељ запосленост у области високих технологија за лица старија од 15 година старости 
према региону, дефинисан је према IUS (Innovation Union Scoreboard) од стране UNU-MERIT - 
Maastricht University. Удео запослених лица у области високих технологија („high-tech” сектору) у 

производним и услужним делатностима. Вредности су добијене као однос броја запослених у 
одређеној области високих технологија и укупног броја запослених. **Сектори делатности из 

класификације делатности који су коришћени за добијање вредности јесу: 1. Из прерађивачке 
индустрије – Висока технологија: 21 - Производња основних фармацеутских производа и 
препарата; 26 - Производња рачунара, електронских и оптичких производа; и 30.3 - Производња 
ваздушних и свемирских летелица. 2. Из прерађивачке индустрије – Средње в1исока 
технологија: 20 - Производња хемикалија и хемијских производа; 25.4 - Производња оружја и 
муниције; 27 - Производња електричне опреме; 28 - Производња непоменутих машина и опреме; 

29 - Производња моторних возила и приколица; 30 - Производња осталих саобраћајних 
средстава (у то не улазе 30.1 - Изградња бродова и чамаца, и 30.3 – Производња ваздушних и 
свемирских летелица); и 32.5 – Производња медицинских и стоматолошких материјала. 3. Из 
услужне делатности - Висока технологија: 59 - Кинематографска, телевизија и музичка 
продукција; 60 - Програмске активности и емитовање; 61 – Телекомуникације; 62 – Рачунарско 
програмирање и консултанске делатности; 63 – Информационе услужне делатности; и 72 - 

Научно истраживање и развој. 

 
Подаци о регистрованој запослености добијени су на основу Истраживања о регистрованој 
запослености, заснованом на комбиновању података Централног регистра обавезног социјалног 
осигурања (ЦРОСО) и Статистичког пословног регистра (СПР). 
 
Под појмом запослени подразумевају се лица која имају формално правни уговор о запослењу, 
односно заснован радни однос са послодавцем на одређено или неодређено време и лица која 

раде ван радног односа на основу уговора о делу или на основу уговора о обављању 
привремених и повремених послова; лица која обављају самосталне делатности или су оснивачи 
привредних друштава или предузетничких радњи; као и лица која обављају пољопривредне 
делатности а налазе се на евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања. 
 
Под појмом запослени у радном односу подразумевају се лица која имају заснован радни 

однос са послодавцем на одређено или неодређено време, без обзира на то да ли раде пуно 
радно време или краће од пуног радног времена, професинална војна лица, лица која послове 
директора обављају по уговору о правима и обавезама директора, као и лица која обављају 
самосталне делатности или су оснивачи привредних друштава или предузетничких радњи. 
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Под појмом запослени ван радног односа подразумевају се лица која обављају привремене и 
повремене послове, послове на основу уговора о делу, ауторског уговора или неког другог 
уговора без обзира на рок трајања, као и лица која су оснивачи привредних друштава или 

предузетничких радњи а нису засновали радни однос. 
 
Табела 66.  Регистрована запосленост у АП Војводина, годишњи просек 2015. 

(агрегирано по делатностима)** 

Назив Укупно запослени 

Из прерађивачке индустрије – Висока технологија 3447 

Из прерађивачке индустрије – Средње висока технологија 24546 

Из услужне делатности - Висока технологија 11188 
Извор: Регистар запослених, добијен комбиновањем информација из Централног регистра обавезног 
социјалног осигурања и Статистичког пословног регистра, РЗС 

 

 
Значај показатеља за просторни развој: 
Проценат запослених у „high-tech” сектору показује важан аспект привредне структуре и 

способност различитих региона на пољу иновација. 
 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Подаци су расположиви на нивоу региона НСТЈ 2. 
 
 

Стање показатеља за просторни развој: 
Учешће запослених у области високих технологија подједнако је на нивоу Републике Србије 
(7,6%) и АП Војводине (7,7%). Анализа запослених у „high-tech” сектору показује да је у 
2015.години највише запослених у прерађивачкој индустрији - средње високих технологија, док 
је у прерађивачкој индустрији - високих технологија 7,1 пута мање запослених. 
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Показатељ 53: Издвајања БДП за област истраживања и развоја 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Унапређење технолошког нивоа 

регионалних економија (аспект 

иновација „know-how”технологија у 

економији) 
Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 53 

Показатељ Издвајања БДП за област 

истраживања и развоја 

 
Опис показатеља: 
Овај показатељ указује на укупну бруто домаћу потрошњу која се издваја на истраживање и 

експериментални развој, и изражава се као проценат бруто домаћег производа (БДП). 
Удео издвајања за истраживачке и развојне активности и пројекте од БДП-а. 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Издвајање БДП-а за област истраживања и развоја показује опредељеност друштва за 
иновативне развојне и подстицајне активности. 
 

Ограничења мерења показатеља: 
Иако је релевантност показатеља велика, тренутна препрека за његово коришћење је недостатак 
просторно дезагрегираних података, па је једино доступан на националном нивоу. 

 
Стање показатеља за просторни развој: 
Подаци су доступни у годишњој периодици; рачунају се као однос укупних издвајања за науку 

(GERD) и бруто домаћег производа за посматрану годину. Обухваћени су сектори:  
- Нефинансијски сектор (пословни субјекти који су делом укључени у ИР, институти који 

су АД, центри изврсности и сл.);  
- Високо образовање (сви државни и приватни факултети);  
- Сектор државе (државни институти);  
- Приватни непрофитни сектор (организације, удружења). 

 
Табела 67.  Бруто домаћи издаци за истраживање и развој према секторима и научним 

областима 2015. године (хиљ. РСД) 
 

Бруто 
домаћи 
издаци 

Бруто 
инвестиције 

Текући издаци 

Укупно 
Бруто 
плате 

Материјални 
трошкови 

Регион Војводине 8213703 340627 7873076 4926514 2946562 

Природне науке 3055978 160301 2895677 1645913 1249764 

Инжењеринг и технологија 2555716 99631 2456085 1682270 773815 

Медицинске науке и науке о 

здрављу 
119225 2817 116408 108625 7783 

Пољопривредне науке 535951 35323 500628 221189 279439 

Друштвене науке 1817275 26804 1790471 1193916 596555 

Хуманистичке науке 129558 15751 113807 74601 39206 

Нефинансијски сектор 3046695 204433 2842262 1793823 1048439 

Природне науке 1728005 111737 1616268 753689 862579 

Инжењеринг и технологија 1248275 60476 1187799 1021855 165944 

Пољопривредне науке 56752 32220 24532 16874 7658 

Друштвене науке 13663 - 13663 1405 12258 

Сектор државе 616364 22272 594092 400921 193171 

Инжењеринг и технологија 318755 19169 299586 196606 102980 

Пољопривредне науке 297609 3103 294506 204315 90191 
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Бруто 

домаћи 
издаци 

Бруто 
инвестиције 

Текући издаци 

Укупно 
Бруто 
плате 

Материјални 
трошкови 

Високо образовање 4549333 113826 4435507 2731770 1703737 

Природне науке 1327115 48468 1278647 892224 386423 

Инжењеринг и технологија 988686 19986 968700 463809 504891 

Медицинске науке и науке о 
здрављу 

119225 2817 116408 108625 7783 

Пољопривредне науке 181137 - 181137 - 181137 

Друштвене науке 1803612 26804 1776808 1192511 584297 

Хуманистичке науке 129558 15751 113807 74601 39206 

Непрофитни сектор 1311 96 1215 - 1215 

Природне науке 858 96 762 - 762 

Пољопривредне науке 453 - 453 - 453 

*Извор података: „Научноистраживачка делатност у Републици Србији, 2015.“, 2016, РЗС;  
-  нема појаве 

 
Табела 68.  Регионални бруто домаћи производ, 2014-2015, (прелиминарни резултати), 

2016. 

Територија 

БДП 
(мил. РСД) 

Бруто домаћи 
издаци за 

истраживање и 
развој према 
секторима и 

научним 
областима, 2015. 

хиљ. РСД 

Бруто 
домаћи 
издаци 

хиљ. РСД 

Издвајања 
БДП за 
област 

истраживања 
и развоја 

2015 
% 

Издвајања 
БДП за 
област 

истраживања 
и развоја 

2014 
% 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

4 043 468 3 908 470 34 990 573 30 084 387 0,87 0,77 

Регион 
Војводине 

1 060 389 1 070 479 8 213 703 7 228 402 0,77 0,68 

Извор: Републички завод за статистику , Саопштење за јавност 
„Прелиминарни резултати обрачуна регионалног бруто домаћег производа за 2015. год.“, 2016.,  
„Научноистраживачка делатност у Републици Србији, 2015.“, 2016, Републички завод за статистику 

 
Табела 69. Учешће средстава за науку у односу на укупан БДП  

Регион Војводине 

Учешће средстава за науку у односу на укупан БДП 

  2015 2014 

Укупна средства за науку 0.20 0.19 

Нефинансијски (пословни) сектор 0.08 0.06 

Високо образовање 0.11 0.11 

Сектор државе 0.02 0.02 

Приватни непрофитни сектор 0.00 0.00 
Извор: Републички завод за статистику 
 
 

Табела 70. Учешће средстава за науку у односу на регионални БДП 

Регион Војводине 

Учешће средстава за науку у односу на регионални БДП 

  2015 2014 

Укупна средства за науку 0.77 0.68 

Нефинансијски (пословни) сектор 0.29 0.20 

Високо образовање 0.43 0.41 

Сектор државе 0.06 0.06 

Приватни непрофитни сектор 0.00 0.00 

Извор: Републички завод за статистику 
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Показатељ 54: Приступ широкопојасним системима 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Унапређење технолошког нивоа 
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економији) 
Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 54 

Показатељ Приступ широкопојасним системима 

 

 
Опис показатеља: 

Показатељ приказује приступ широкопојасним системима, односно просечан број домаћинстава 
која имају широкопојасну интернет конекцију на нивоу Републике Србије и региона Војводине, 
за период од 2007. до 2015. године. 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Показатељ се односи на покривеност територије Републике Србије приступним мрежама 
широкопојасних услуга за пренос података и Интернет. Како је развој информатичког друштва 

императив просторног развоја Републике Србије, тако један од важнијих циљева је изградња и 
организација савремене електронске комуникационе мреже и доступност универзалног сервиса 
(који подразумева и универзални широкопојасни сервис). 

 
Ограничења мерења показатеља: 
Услед немогућности прибављања податка који би указивали на проценат домаћинстава која 
имају приступ Интернету у укупном броју домаћинстава у општини или области, коришћени су 

доступни подаци за Град Београд, АП Војводину и Централну Србију. Показатељ не обухвата 
квалитет Интернет приступа (тип конекције, брзина протока, стабилност веза), као и податке да 
ли је базиран на жичном, бежичном или оптичком повезивању. 
 

Табела 71. Приступ широкопојасним системима* 

 
Широкопојасна интернет 

конекција у 
домаћинствима 

Проценат предузећа која поседују 
широкопојасну интернет конекцију од 
укупног броја предузећа која поседују 

интернет прикључак 

2007 7,3 55,0 

2008 15,5 80,1 

2009 22,9 93,6 

2010 27,6 93,9 

2011 31,0 95,9 

2012 38,0 97,7 

2013 43,4 97,8 

2014 55,1 98,0 

2015 56,0 98,0 

 *Извор података: UPOTREBA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U REPUBLICI SRBIJI, 2015., РЗС 
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Графикон 11. Широкопојасна интернет конекција (2007-2015) 

 
Табела 72. Широкопојасна интернет конекција у домаћинствима, према територији* 

Година Регион Војводине Београдски регион Централна Србија 

2012 36,7 50,4 32,4 

2013 44,7 52,8 37,7 

2014 59,0 65,2 47,6 

2015 59,0 65,8 49,1 

  *Извор података: UPOTREBA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U REPUBLICI SRBIJI, 2015., РЗС 

 

 
Графикон 12. Широкопојасна интернет конекција по регионима 

 
Стање показатеља за просторни развој: 

У 2015. години 56,0% домаћинстава у Србији има широкопојасну интернет конекцију, што чини 
повећање од 0,9% у односу на 2014. годину, а 12,6% у односу на 2013. годину. Заступљеност 
ове врсте интернет конекције највећа је у Београду и износи 65,8%, у Војводини 59,0%, а 
најмања је у централној Србији и износи 49,1%. Као један од основних показатеља развијености 
употребе информационо-комуникационих технологија (ИКТ-а) у Европској унији од 2005. године 
јесте и проценат домаћинстава која поседују овај вид интернет конекције. Широкопојасну 
интернет конекцију већином поседују домаћинства која имају месечни приход који премашује 

600 евра (81%), док учешће домаћинстава с приходом до 300 евра износи свега 37,9%. Значајне 

разлике постоје и када упоредимо заступљеност ове врсте интернет конекције у урбаном и 
руралном делу Србије: 63,3% наспрам 44,0%. На основу добијених резултата, од укупног броја 
предузећа која поседују интернет прикључак, широкопојасну интернет конекцију има 98,0% 
предузећа.  
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Показатељ 56: Обим директних страних инвестиција по регионима 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Услови за глобалну конкурентност 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 56 

Показатељ Обим директних страних инвестиција 
по регионима (Подаци нису доступни на 
нивоу области и јединица локалне 
самоуправе) 

 
 

Табела 73.  Република Србија: Страна директна улагања у 2015, најзначајнија 
повећања нето финансијске активе (млн ЕУР) - прелиминарни подаци -   

Назив земље 

2015. 

Нето повећање 
финансијске активе 

Црна Гора 191,940 

Босна и Херцеговина 51,845 

Хрватска 11,628 

Мађарска 10,038 

Швајцарска 9,884 

Кипар 8,431 

Словенија 8,059 

Руска Федерација 7,970 

Румунија 7,586 

Гана 4,277 

Република Македонија 2,863 

Луксембург 2,700 

Бугарска 2,386 

Украјина 1,564 

Албанија 1,217 

Ирска 1,017 

Аустрија 0,947 

Велика Британија 0,937 

Италија 0,778 

Немачка 0,743 
*Извор: Народна банка Србије НБС 

 
Опис показатеља: 
Обим директних страних инвестиција на територији Републике Србије по годинама. Потребна су 
додатна разматрања о могућности представљања података на регионалном нивоу, као и 
јединицама мерења (у новцу, или као удео у БДП), како би се постигла међународна упоредивост 
региона. Овај показатељ је у извесном смислу, мера атрактивности локалитета, пошто је правило 

да се страна улагања пласирају на одређеним локалитетима због предности које пружају – 
расположивост производних и локационих фактора, регулативни и институционални услови.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Табела 74.  Република Србија: Страна директна улагања у 2015, најзначајнија 

повећања нето финансијских обавеза (млн ЕУР) - прелиминарни подаци - 
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Назив земље 

2015 

Нето повећање финансијских 
обавеза 

Холандија 361,698 

Аустрија 352,470 

Луксембург 172,305 

Италија 144,863 

Уједињени Арапски Емирати 120,509 

Руска Федерација 96,369 

Швајцарска 95,956 

Француска 76,523 

Немачка 72,441 

Данска 71,922 

Хрватска 70,310 

Кипар 51,003 

Црна Гора 45,135 

Хонг Конг 42,351 

САД 38,451 

Кореја, Република 33,126 

Мађарска 31,780 

Турска 27,781 

Кина 24,110 

Девичанска Острва (Британска) 21,887 
  *Извор: Народна банка Србије НБС 

 
 
НАПОМЕНЕ: 
1. Методологија страних директних улагања је у сагласности са ММФ-овим Приручником за 

платни биланс и међународну инвестициону позицију, шесто издање. Позитиван предзнак 

нето финансијске активе представља повећање потраживања резидената по основу улагања у 
иностранство (односно одлив по основу улагања резидената у иностранство) и обрнуто, 
негативан предзнак представља смањење потраживања (тј. повлачење). 

2. Страна директна улагања обухватају улагања у новцу, роби, конверзију дуга у капитал, 
међукомпанијско задуживање и реинвестирану добит. 

3. Табела је израђена на основу података који су били доступни до 31. марта 2016. године и 
подложна је изменама у складу са променама званичних извора података. 

 
Значај показатеља за просторни развој: 
Праћење овог индикатора има оправдање у једном од стратешких приоритета просторног развоја 
Републике Србије - изградњи модерне привредне инфраструктуре и стварање повољне 
инвестиционе климе за привлачење страних инвестиција. Директна страна улагања пласирају се 
углавном у високо-акумулативним гранама ради остваривања максималног профита, ширења 

пословања ради обезбеђења јефтине радне снаге, сировина, нових тржишта, трговине, веће 

ефикасности производње, што све упућује на потенцијалну конкурентну способност простора.  
 
Ограничења мерења показатеља: 
За обухватније праћење спровођења циљева просторног развоја потребно је да подаци буду 
расположиви на више дезагрегираном просторном нивоу. 
 

Стање показатеља за просторни развој: 
Методологија страних директних улагања је у сагласности са ММФ-овим Приручником за платни 
биланс и међународну инвестициону позицију, шесто издање. Позитиван предзнак нето 
финансијске активе представља повећање потраживања резидената по основу улагања у 
иностранство (односно одлив по основу улагања резидената у иностранство) и обрнуто, 
негативан предзнак представља смањење потраживања (тј. повлачење). Страна директна 
улагања обухватају улагања у новцу, роби, конверзију дуга у капитал, међукомпанијско 

задуживање и реинвестирану добит. 
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Показатељ 57: Стопа инвестиција 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Оперативни циљ Услови за глобалну конкурентност 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 57 

Показатељ Стопа инвестиција  
приказ по општинама/градовима 

 
Опис показатеља: 

Остварене инвестиције, као и ниво инвестиција у нове основне фондове по становнику на нивоу 
јединица локалних самоуправа и нивоу области, како би се омогућиле упоредне анализе.  

 
Значај показатеља за просторни развој: 
Индикатор пружа реалну слику о степену регионалне поларизације, показујући колико која 
област генерише од укупних инвестиција земље. Ове анализе су упућене на усмерења из ППРС-
а, да је прилив капитала и његово ефикасно улагање основни предуслов привредног раста, те да 
је неопходно учинити регионе атрактивним за привлачење инвестиција. 

 
Ограничења мерења показатеља: 
Подаци о броју становника се своде на процене за дату годину, што представља ограничење за 
добијање прецизних података.  
 
 

Табела 75. Остварене инвестиције у нове основне фондове 2015. године (хиљ. РСД)1)2) 

Алфа-
нумерички 

код/ 
Матични 

број ЈЛС** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Остварене инвестиције у 
нове основне фондове 

2015 у хиљ. РСД1)2) 
% 

RS121 Западнобачка област 3933255 3,41 

80381 Сомбор-град 1330573 1,15 

80047 Апатин 1110341 0,96 

80233 Кула 384108 0,33 

80306 Оџаци 1108233 0,96 
 RS122 Јужнобанатска област 10967671 9,50 

80314 Панчево-град 3226597 2,79 

80039 Алибунар 116548 0,10 

80098 Бела Црква 291041 0,25 

80128 Вршац 6037573 5,23 

80217 Ковачица 183828 0,16 

80225 Ковин 594700 0,51 

80292 Опово 252698 0,22 

80349 Пландиште 264686 0,23 
 RS123 Јужнобачка област 65780383 56,96 

89010 Град Нови Сад 53606800 46,42 

80055 Бач 168271 0,15 

80063 Бачка Паланка 3061311 2,65 

80080 Бачки Петровац 1006611 0,87 

80101 Беочин 937924 0,81 

80110 Бечеј 3366622 2,92 

80462 Врбас 1413494 1,22 

80136 Жабаљ 385179 0,33 

80390 Србобран 528160 0,46 

80411 Сремски Карловци 97214 0,08 

80446 Темерин 628451 0,54 

80454 Тител 580346 0,50 
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Алфа-
нумерички 

код/ 
Матични 

број ЈЛС** 

Назив статистичке 

територијалне 
јединице** 

Остварене инвестиције у 

нове основне фондове 
2015 у хиљ. РСД1)2) 

% 

RS124 
Севернобанатска 
област 

4734048 4,10 

80209 Кикинда 1828532 1,58 

80012 Ада 748183 0,65 

80195 Кањижа 696005 0,60 

80276 Нови Кнежевац 229915 0,20 

80365 Сента 1074010 0,93 

80489 Чока 157403 0,14 
 RS125 Севернобачка област 7679828 6,65 

80438 Суботица-град 6629457 5,74 

80071 Бачка Топола 947179 0,82 

80241 Мали Иђош 103192 0,09 
 RS126 Средњобанатска област 6991400 6,05 

80152 Зрењанин-град 5753448 4,98 

80144 Житиште 400910 0,35 

80250 Нова Црња 82185 0,07 

80268 Нови Бечеј 325698 0,28 

80373 Сечањ 429159 0,37 
 RS127 Сремска област 15405491 13,34 

80403 Сремска Митровица-град 2149380 1,86 

80179 Инђија 2651306 2,30 

80187 Ириг 96387 0,08 

80322 Пећинци 2950940 2,56 

80357 Рума 1521791 1,32 

80420 Стара Пазова 5072710 4,39 

80497 Шид 962977 0,83 
*Подаци преузети из „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2016“, РЗС, 2016 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
1) Подаци за општине односе се на велика и средња правна лица.  
2) Подаци се односе на сва правна лица. 
3) Инвестиције које се не могу разврстати по општинама (далеководи, пруге, путеви, ТТ линије, 

каблови и др.).  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА2) 507111200 

Нераспоређено - Република Србија3) 30259784 

          



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2016. годину 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

120 
 

 
Карта 28. Остварене инвестиције у нове основне фондове – приказ по јединицама 

локалне самоуправе 

 

 
Стање показатеља за просторни развој: 
Највеће стопе инвестиција у нове основне фондове, 2015. године, забележене су у Јужнобачкој 
области и то 56,96% укупних инвестиција АП Војводине. У Сремској области инвестиције у нове 
основне фондове чине 13,34% укупних инвестиција, тако да ове две области генеришу 70,3% од 

укупних инвестиција АП Војводине. Остале области неопходно је учинити атрактивнијим за 
привлачење инвестиција, јер су у тим областима остварене инвестиције у нове основне фондове 
најмање у региону, мање су од 11.000.000.000 РСД и чине од 3,41% до 9,5% укупних 
инвестиција АП Војводине. Приказ по општинама/градовима не пружа бољу слику. У 12 општина 

или нешто више од четвртине укупног броја општина АП Војводине остварене инвестиције у нове 
основне фондове су мање од 300.000.000 РСД. Прилив капитала, као основни предуслов 
привредног раста, највећи је у најразвијенијим општинама и градовима АП Војводине, (укупно 

15), а остварене инвестиције у нове основне фондове су у распону од 1.200.000.000 до 
53.606.800.000 РСД. 
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Показатељ 62: Основна цена рада 

 
 

Основни циљ СМАЊЕЊЕ СУБРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У 
ЕКОНОМСКОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОГЛЕДУ 

Подциљ Регионална конкурентност и 
приступачност 

Оперативни циљ Конкурентност радне снаге 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 62 

Показатељ Основна цена рада 

 
 

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период 
јануар - децембар 2016. године је дефинисана на нивоу Републике Србије и наведена у табели: 
 
Опис показатеља: 
Овај показатељ дат у апсолутној вредности није од посебне користи. Међутим, он је основа за 
обрачун других ефикаснијих и релевантнијих индикатора: „зараде по становнику”, „однос зарада 

према БДП/БДВ”, „однос зарада према вредности производње”, „индекс реалне просечне зараде”. 
Примена ових изведених показатеља је у анализама регионалне неједнакости и поларизованости 
развоја, посебно релативна снага подручја према платежној способности становника. 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Показатељ се представља преко више изведених показатеља, за које се користе параметри из 

других у листи, као и параметри: зараде запослених - годишњи просек укупно исплаћене масе 
зарада у месецу (статистички податак); просечна зарада запослених - годишњи просек месечних 
просечних зарада према броју запослених (статистички податак). За међународне упоредне 
анализе потребно је исказати вредности у еврима, што захтева додатне статистичке прорачуне. 

 
Ограничења мерења показатеља: 

Подаци нису доступни на нивоу области и јединица локалне самоуправе. 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
 

Минимална зарада за период 1. јануар 2015-

31. децембар 2015. године износи 121,00 
РСД по радном часу (у нето износу) 

„Сл. гласник РС“, бр. 104/2014 од  

1. октобра 2014. године 

Минимална зарада за период 1. јануар 2016-
31. децембар 2016. године износи 121,00 

РСД по радном часу (у нето износу) 

„Сл. гласник РС“, бр. 79/2015 од  
15. септембра 2015. године 

Извор: Агенција за регионални развој АП Војводине 

 
 
 

  



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2016. годину 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

122 
 

Показатељ 64: Удео пољопривредних површина под  

 органском/контролисаном производњом 

 
Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 
НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Очување природних ресурса 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 64 

Показатељ Удео пољопривредних површина под 

органском/контролисаном 

производњом - приказ по областима 

 
Табела 76.  Удео пољопривредних површина под органском/контролисаном 

производњом* 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив 
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Површина под 
органском/контролисаном 

пољопривредном 
производњом, 2015 

Коришћено 
пољопривредно 
земљиште**** 

% 

RS121 
Западнобачка 
област 

78,16 191356 0,04 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

5633,24 319595 1,76 

RS123 Јужнобачка област 2556,33 286793 0,89 

RS124 
Севернобанатска 
област 

2100,97 178302 1,18 

RS125 
Севернобачка 
област 

610,56 140269 0,44 

RS126 
Средњебанатска 
област 

64,9 263386 0,02 

RS127 Сремска област 102,95 229195 0,04 

RS12 АП Војводина 11147,1 1608896 0,69 

*Подаци преузети из Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде; Дирекција за националне 
референтне лабораторије, Одсек за органску производњу,  
Општине и региони у Републици Србији 2014. године, РЗС 2014 

**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
***На основу података Републичког геодетског завода ,Општине и региони у Републици Србији 2014. 

године, РЗС 2014, 
****Попис пољопривреде 2012, РЗС 2013 

 

Опис показатеља: 
Наспрам конвенционалне пољопривредне производње, овим индикатором се прати развој 
производње високе биолошке вредности и/или познатог географског порекла у системима 
органске, интегралне и традиционалне пољопривреде. Према ПП РС-у, просторно диференцирано 
усмеравање развоја и унапређивања пољопривредне производње (на конвенционалну и 
органску/контролисану), у зависности је од геофизичких и климатских одлика, демографских и 
природних потенцијала, постојећих организационих система, социоекономских услова и 

политичко-административних фактора развоја. Примена овог индикатора намењена је стога и за 
шири контекст, јер се органска пољопривреда може дефинисати као приступ у пољопривреди где 
је циљ да се створе интегрални, хумани, одрживи системи пољопривредне производње. 
Максимално се ослања на саморегулишуће агро-екосистеме, обновљиве ресурсе и узајамност 
еколошких и биолошких процеса. Зависност од спољних уноса, било хемијских или органских, је 
смањена колико је то могуће. Главне предности органске пољопривреде генерално се виде у 

следећем: више су тржишне цене ових производа; начин производње подразумева мање 

интензивно коришћење земљишта и боља је заштита животне средине. Предност може бити и у 
томе што је органска пољопривреда у већој мери радно интензивна од конвенционалне, што би 
требало да допринесе већој запослености сеоског становништва и да помогне да се мања 
газдинства и фарме задрже у пословању, пошто у супротном не би била способна да се изборе на 
тржишту са интезивирањем производње и глобалном конкуренцијом. 
Значај показатеља за просторни развој: 
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Пољопривредна производња дели се на конвенционалну и органску/контролисану. Органска 
производња је систем одрживе пољопривреде који се базира на високом поштовању еколошких 
принципа путем рационалног коришћења природних ресурса, употребе обновљивих извора 

енергије, очувања биодиверзитета и заштите животне средине. Методе органске производње 
подразумевају примену природних поступака и супстанци, а ограничавају или потпуно 
елиминишу употребу синтетизованих средстава као што су инсектициди, пестициди, фунгициди и 
вештачка ђубрива, регулатори раста, хормони, антибиотици и генетски модификовани 
организми. Као врста производње значајна за здравље становништва, органска производња 
поставља један од приоритета развоја пољопривреде и чини интегрални део стратегије за развој 
руралног простора Републике Србије. 

 
Ограничења мерења показатеља: 
Податке о сакупљању дивљих биљних врста из природних станишта је тешко обухватити у 
оквиру овог показатеља с обзиром да се ради о површинама које нису компактне и самим тим не 
утичу на податке о осталим пољопривредним површинама под органском производњом. 

 
 

Карта 29. Удео пољопривредних површина под органском/контролисаном 
производњом по областима 

 
Стање показатеља за просторни развој: 
Површине под органском производњом на подручју АП Војводине обухватају 0,69 % од укупних 
пољопривредних површина. Разлике по областима су прилично изражене и органска производња 

је најзаступљенија у Јужнобанатској области -1.76 %, а вредности више од покрајинског просека 
имају још Севенобанатска област-1,18 и Јужнобачка област -0,89 %. Севернобачка обаст је на 
нешто нижем просеку 0,44 % од АПВ, док су Западнобачка област -0,04% , Сремска -0,04% и 
Средњебанатска област -0,02% у изразитом заостатку у односу на просек у АП Војводини , а тим 
више у односу на водеће области. 
 

Посматрано по културама, највеће површине органске производње су под житарицама, следе 
површине под индустријским и крмним биљем, док су поврине под органским ливадама и 
пашњацима, или повртњацима знатно мање, што је разумљиво јер су и укупне површине под 

овим културама неупоредиво мање од предходних ратарских категорија. Ови подаци се узимају 
са резервом јер су подложни годишњим осцилацијама, а такође донекле се разликују по 
областима. Подаци о стању заступљености органске производње у вишегодишњим засадима 
(воћњаци и виногради) нису доступни. 
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Табела 77. Органска биљна производња по регионима у 2015. години* 

Алфа-
нумери

чки 
код** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Површина под 
органском/ 

контролисаном 
пољопривредном 

производњом, 

2014 (а+б) 

Укупно 
обрадивa 
површина 
(ha) а 

Ливаде/ 
пашњаци 

(ha) б 

Житарице 
(ha) 

Индустријско 
биље  
(ha) 

Поврће 
(ha) 

Крмно 
биље 
(ha) 

Воће 
(ha) 

Лековито и 
ароматично 
биље (ha) 

Остало 
(ha) 

RS121 Западнобачка област 78,16 77,63 0,53 19,52 11,77 5,27 29,38 0,00 11,69 0,00 

RS122 Јужнобанатска област 5633,24 5148,73 484,51 2800,88 2152,04 5,78 171,51 6,46 12,00 0,06 

RS123 Јужнобачка област 2556,33 2492,15 64,18 1108,38 336,09 65,30 860,13 89,33 1,44 31,48 

RS124 
Севернобанатска 
област 

2100,97 1857,84 243,12 10,67 28,41 31,21 1,42 9,26 1,78 1775,10 

RS125 Севернобачка област 610,56 449,57 161,00 76,31 45,14 11,66 268,86 9,86 1,52 36,21 

RS126 
Средњебанатска 
област 

64,90 64,90 0,00 14,30 6,43 6,90 0,40 35,23 1,23 0,41 

RS127 Сремска област 102,95 71,82 31,13 15,51 13,67 10,47 0,00 31,03 0,68 0,45 

RS12 АП Војводина 11147,10 10162,64 984,47 4045,57 2593,55 136,59 1331,70 181,17 30,33 1843,72 

 

 
Графикон 13.  Органска биљна производња у региону Војводина у 2015. години

4045,57 

2593,55 

136,59 

1331,70 

181,17 

30,33 
1843,72 

Житарице (ha) 

Индустријско биље 
(ha) 

Поврће (ha) 

Крмно биље (ha) 

Воће (ha) 

Лековито и ароматично биље 
(ha) 

Остало (ha) 
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Показатељ 65: Квалитет вода водотока 

 
Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 
НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Очување природних ресурса 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 65 

Показатељ Квалитет вода водотока 

 

Опис показатеља: 
Квалитет вода утврђује се на основу вредности физичко-хемијских елемената, које се морају  узети 
у обзир када се водним телима додељују класе високог и доброг еколошког статуса и класе 
максималног и доброг еколошког потенцијала. Оцена еколошког статуса/потенцијала приказана је 
бојама у складу са препорукама Оквирне директиве о води ЕУ (2000/60/EC). 
 

Поред процене еколошког статуса спроводи се и процена хемијског статуса како би се одредио 
коначан статус водног тела, при чему се еколошки стандарди квалитета EQS (енг. Environmental 
Quality Standards) користе за процену хемијског статуса водног тела. Хемијски статус површинских 
вода се одређује у односу на граничне вредности приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци. У Директиви EQS из 2008. године познатој као „Анекс X супстанце ОДВ“ (ОДВ – 
Оквирна директива о водама) прописане су биле максимално дозвољене концентрације и средње 
годишње концентрације за приоритетне и приоритетне хазардне супстанце. 

 

Значај показатеља за просторни развој: 
Политика за заштиту воде и управљање водним ресурсима подразумева превентивне мере за 
смањење губитка воде, прекомерну употребу и загађивање водних ресурса. Одговарајуће 
просторно планирање и планирање намене земљишта могу дати одлучујући допринос побољшању 
квалитета воде. Из тог разлога, треба испитати утицај великих пројеката експлоатације воде путем 
процене територијалног и еколошког утицаја за шта су потребни подаци о квалитету воде на 

основу којих се могу одредити подручја приоритетних активности и на тај начин стимулисати 
локалне и регионалне институције како би предузимале одговрајуће активности. Посторојења за 
пречишћавање отпадних вода (ППОВ) су међу стратешким приоритетима просторних планова на 
разним нивоима у Србији и њихова изградња или осаврамењавање доприносе побољшању 
квалитета вода. 
 

Ограничења мерења показатеља: 
Показатељ је потребно повезати, у првом реду, са показатељима којима се прати покривеност 

простора канализационом мрежом, намена простора за ППОВ, бесправна изградња у зони 
изворишта, међународна сарадња по питању транзитних вода. С обзиром да се показатељ 
заснива на вредностима са мерних станица које су постављене на већим водотоцима постоји 
ризик од занемаривања мањих, а загађених водотока, стога је потребно овај показатељ додатно 
разрадити детаљнијим подацима из планова јединица локалне самоуправе. У току 2011. године 

је урађен План управљања водама за слив реке Дунав који покрива највећи део територије 
Републике Србије тј. све мерне станице приказане на овој карти су у сливу Дунава изузев мерне 
станице Рибарце на реци Драговиштици која је у Егејском сливу.  

 
Табела 78. Приказ оцене хемијског статуса водних тела површинских вода 

Оцена Боја Боја 

Добар Плава   1 

Није постигнут добар статус Црвена   2 

 

Стање показатеља: 

На основу Уредбе о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода за 2016. годину 
(„Сл. гласник РС“, број 36/2016), имајући у виду одредбе Правилника о утврђивању водних тела 
површинских и подземних вода („Сл. гласник РС“, број 96/2010), као и на основу националне 
законске регулативе која уређује област мониторинга квалитета вода, параметара за утврђивање 
статуса вода и граничних вредности загађујућих материја у водама, те препоруке Оквирне 
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директиве о водама Европске уније, Агенција за заштиту животне средине реализује Програм 

мониторинга статуса површинских и подземних вода током 2016. године.  
 
За потребе овог Извештаја подаци о хемијском статусу површинских вода и о еколошком 
статусу/потенцијалу површинских вода, били су доступни закључно са 2014. годином што је и 
приказано у наредним табелама. 
 
Први програм мониторинга статуса водних тела површинских вода у Србији, који је усклађен са 

захтевима ОДВ, започео је 2012. године, док процене квалитета површинских вода пре 2012. 
године, нису упоредиве са новим проценама. 
 
Сви елементи квалитета за класификацију површинских вода како их прописује Оквирна 
директива о водама (ОДВ), представљају алат за вредновање учинка ка остварењу главног циља 
дефинисаног у члану 4. ОДВ, а то је да се постигне „добар статус вода“ у еколошком и хемијском 

смислу. Да би се постигао добар статус вода неопходно је учинити оперативним програме мера 
утврђене у плановима управљања речним сливом. У том смислу мониторинг статуса вода 
представља основу управљања водама. 
 
Табела 79.  Квалитет вода водотока – Хемијски статус површинских вода  (Агенција за 

заштиту животне средине) 
Шифра 

водног тела 
Водоток Назив станице 

Хемијски 
статус 

Ниво 
поузданости 

D10 Дунав Бездан 1 средњи 

D9 Дунав Богојево 2 средњи 

D8 Дунав Нови Сад 1 средњи 

D7 Дунав Сланкамен 2 средњи 

D6 Дунав Земун 1 средњи 

D5 Дунав Смедерево 1 средњи 

D4 Дунав Банатска Паланка 1 средњи 

TIS_2 Тиса Мартонош 2 средњи 

TIS_2 Тиса Нови Бечеј 2 средњи 

TIS_1 Тиса Тител 2 средњи 

TAM_2 Тамиш Јаша Томић 2 средњи 

TAM_1 Тамиш Панчево 2 средњи 

ZLA Златица Врбица 2 средњи 

JEGR Јегричка Жабаљ(ГВ) 2 средњи 

STBEG Стари Бегеј Хетин 2 средњи 

PLBEG Пловни Бегеј Српски Итебеј(ГВ) 2 средњи 

BEG Бегеј Стајићево(ГВ) 2 средњи 

BRZ Брзава Марковићево 2 средњи 

MORBAN Моравица Ватин 2 средњи 

KAR Караш Добричево 2 средњи 

NER_2 Нера Кусић 2 средњи 

CAN_КOS-MS 
ДТД_Канал  Косанчић-Мали 
Стапар Руски Крстур 2 средњи 

CAN_VR-BEZ ДТД_Канал Врбас-Бездан Сомбор 1 средњи 

CAN_BP-KAR 
ДТД_Канал Бачки Петровац- 
Каравуково Бач 2 средњи 

CAN_BEC-BOG ДТД_Канал  Бечеј-Богојево Бачко Градиште 2 средњи 

CAN_BEC-BOG ДТД_Канал Бечеј-Богојево Српски Милетић 2 средњи 

CAN_OD-SO ДТД_Канал Оџаци-Сомбор Дорослово 2 средњи 

CAN_NS-SS 
ДТД_Канал  Нови Сад-
Савино  Село Нови Сад_1(ГВ) 2 средњи 

CAN_KIK ДТД_Канал Кикиндски канал Ново Милошево 2 средњи 

CAN_BP-NB 
ДТД_Канал  Банатска  
Паланка-Нови Бечеј Меленци 2 средњи 

CAN_BP-NB 

ДТД_Канал Банатска  
Паланка-Нови 
Бечеј Кајтасово 2 средњи 

CAN_BAJ Бајски канал Бачки Брег_1 2 средњи 

PLAZ 
Плазовић  са Бачбокодским 
Плазовићем Бачки Брег_2 2 средњи 
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Табела 80.  Квалитет вода водотока – Еколошки статус/потенцијал површинских вода  

(Агенција за заштиту животне средине) 

Шифра 
водног 

тела 
Водоток Назив станице 

Еколошки 
статус/потенцијал 

статус 

Процена 
нивоа 

поузданости 

D10 Дунав Бездан 8 висок 

D9 Дунав Богојево 8 висок 

D8 Дунав Нови Сад 7 висок 

D7 Дунав Сланкамен 
 

висок 

D6 Дунав Земун 8 висок 

D5 Дунав Смедерево 8 висок 

D4 Дунав Банатска Паланка 7 висок 

TIS_2 Тиса Мартонош 8 висок 

TIS_2 Тиса Нови Бечеј 8 висок 

TIS_1 Тиса Тител 8 висок 

TAM_2 Тамиш Јаша Томић 8 висок 

TAM_1 Тамиш Панчево 8 висок 

ZLA Златица Врбица 7 висок 

JEGR Јегричка Жабаљ(ГВ) 7 висок 

STBEG Стари Бегеј Хетин 7 висок 

PLBEG Пловни Бегеј Српски Итебеј(ГВ) 11 висок 

BEG Бегеј Стајићево(ГВ) 7 висок 

BRZ Брзава Марковићево 8 висок 

MORBAN Моравица Ватин 7 средњи 

KAR Караш Добричево 3 средњи 

NER_2 Нера Кусић 2 средњи 

CAN_КOS-

MS 

ДТД_Канал  
Косанчић-Мали 

Стапар 

Руски Крстур 

11 средњи 

CAN_VR-
BEZ 

ДТД_Канал Врбас-
Бездан 

Сомбор 
12 средњи 

CAN_BP-

KAR 

ДТД_Канал Бачки 
Петровац- 

Каравуково 

Бач 

11 средњи 

CAN_BEC-
BOG 

ДТД_Канал  Бечеј-
Богојево 

Бачко Градиште 
11 средњи 

CAN_BEC-

BOG 

ДТД_Канал Бечеј-

Богојево 
Српски Милетић 

12 средњи 

CAN_OD-
SO 

ДТД_Канал Оџаци-
Сомбор 

Дорослово 
11 средњи 

CAN_NS-

SS 

ДТД_Канал  Нови 

Сад-Савино  Село 
Нови Сад_1(ГВ) 

11 средњи 

CAN_KIK 
ДТД_Канал 
Кикиндски канал 

Ново Милошево 
11 висок 

CAN_BP-
NB 

ДТД_Канал  Банатска  
Паланка-Нови Бечеј 

Меленци 
11 средњи 

CAN_BP-
NB 

ДТД_Канал Банатска  
Паланка-Нови Бечеј 

Кајтасово 
11 средњи 

CAN_BAJ Бајски канал Бачки Брег_1 11 висок 

PLAZ 

Плазовић  са 

Бачбокодским 
Плазовићем 

Бачки Брег_2 
3 висок 
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Табела 81. Еколошки статус/потенцијал површинских вода 
Категорија водног 

тела 
Оцена Боја Боја 

Број за 
боју 

РЕКА ОДЛИЧАН ПЛАВА   1 

РЕКА ДОБАР ЗЕЛЕНА   2 

РЕКА УМЕРЕН ЖУТА   3 

РЕКА СЛАБ НАРАНЏАСТА   4 

РЕКА ЛОШ ЦРВЕНА   5 

ЗИВТ (значајно изм. 
вод. тело) ДОБАР И БОЉИ  

једнаке зелене и тамно-сиве 
пруге   6 

ЗИВТ (значајно изм. 
вод. тело) УМЕРЕН 

једнаке жуте и тамно-сиве 
пруге   7 

ЗИВТ (значајно изм. 
вод. тело) СЛАБ 

једнаке наранџасте и тамно-
сиве пруге   8 

ЗИВТ (значајно изм. 
вод. тело) ЛОШ 

једнаке црвене и тамно-сиве 
пруге   9 

ВВТ (вестачко водно 
тело) ДОБАР И БОЉИ  

једнаке зелене и светло-сиве 
пруге   10 

ВВТ (вестачко водно 
тело) УМЕРЕН 

једнаке жуте и светло-сиве 
пруге   11 

ВВТ (вестачко водно 
тело) СЛАБ 

једнаке наранџасте и светло-
сиве пруге   12 

ВВТ (вестачко водно 
тело) ЛОШ 

једнаке црвене и светло-сиве 
пруге   13 
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Показатељ 66: Квалитет подземне воде 

 

 
Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 
НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Очување природних ресурса 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 66 

Показатељ Квалитет подземне воде 

 
Опис показатеља: 
Квалитет подземне воде приказан је према вредностима параметра амонијум јoна, нитрата, 
хлорида и нитрита, који су хемијски индикатори органског загађења. Нитрати представљају 

хемијске индикаторе коришћења азотних ђубрива и отпада који настаје на фармама или је 
индустријског порекла, а амонијум јон и хлориди су директни индикатори фекалног хуманог 
загађења и загађења од стајског ђубрива. Нитрити се природно појављују као део азотног 
циклуса, а када се нађу у води указују на свеже фекално загађење. 
 
Значај показатеља за просторни развој: 

Показатељ је намењен праћењу остваривања једног од основних циљева РПП АПВ, а односи се 
на планско и одрживо коришћење вода, уз адекватне мере заштите, за водоснабдевање и 
флаширање, као извор геотермалне енергије и за унапређење бањског туризма. Значај праћења 

овог показатеља је што су подземне воде споро обновљиве, а због надексплоатације и неадекватне 
заштите све већи проблем постаје њихов квалитет, доводећи у питање могућност коришћења низа 
изворишта, чак и из основног водоносног слоја, без употребе постројења за пречишћавање, и то 
са доста захтевним технологијама. Просторне анализе ће показати учинак планских мера и 

планских решења која се тичу коришћење простора, броја и локација ППОВ, преусмерења 
корисника технолошких вода на друге изворе, као и специфичних мера за поједине типове 
водоносних средина (алувијалних, карстних, неогених, пукотинских). 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Отпадне воде које се изливају без пречишћавања представљају кључни извор загађења вода и 
имају негативан утицај на животну средину. Извештавање о комуналним и индустријским 

отпадним водама и емисијама се заснива на подацима које достављају јавна комунална 
предузећа. Количина прикупљених података је незадоваољавајућа, иако достављање података 
од стране ЈКП представља законску обавезу. Ове отпадне воде брзо доспевају у артешке издани 
и загађују подземне воде које су често извор воде за пиће. Испитивање квалитета подземних 

вода према узорку се обавља једанпут годишње, тако да измерене вредности уједно 
представљају и просечне и максималне односно минималне вредности. 

 
Стање показатеља: 
Испитивање квалитета подземних вода на територији Републике Србије спроводи се по Програму 
систематског испитивања Агенције за заштиту животне средине. Узорковање се обавља једанпут 
годишње у пијезометрима у приобаљу великих река. Мрежа плитких пијезометара се налази у 
пољопривредном реону и зони утицаја водотокова тако да је подземна вода прве издани 
подложна загађењу са спираних површина, бочних дотока из водотокова, али и утицаја из 

септичких јама и излива из сеоских дворишта. 
 
Амонијум јони (NH4) су анализирани у односу на три граничне вредности 0,1 mg/l и >1,5 mg/l 
према нашем Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр. 
42/98 и 44/99), Директиви ЕУ о квалитету воде за пиће намењене људској потрошњи (Directive 

98/83/EC) и препорукама Светске здравствене организације. Нитрати (NO3) за граничну вредност 
имају 50 mg/l и према смерницама ЕУ, и према Правилнику о хигијенској исправности воде за 

пиће. Концентрације хлорида (Cl) нису прекорачене изнад вредности 200 mg/l колико је 
дозвољено према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће. За потребе овог 
Извештаја подаци о квалитету подземне воде, били су доступни закључно са 2014. годином што 
је и приказано у табели.  
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Табела 82. Квалитет подземне воде (Агенција за заштиту животне средине) 

Назив пијезометра 
Шифра 

пијезометра 
Шифра водног тела 

подземних вода 
Година 

узорковања* 

Амонијум јони 
(NH4-N) 

Нитрити 
(NO2-N) 

Нитрати 
(NO3-N) 

Хлориди 
(Cl-) 

mg/l mg/l mg/l mg/l 

Сомбор (S-1/D) 18NP0011/D TIS_GW_SI_1 2014 1,39 0,006 0,04 12,3 

Алекса Шантић  
(AŠ-1/D) 18NP0021/D 

TIS_GW_SI_2 2014 0,27 0,001 0,04 20,2 

Суботица-Микићево 
(M-1) 18NP0031 

TIS_GW_SI_2 2014 0,77 0,001 0,07 116,5 

Његошево 
(Нј-1/Д) 18NP0041/D 

TIS_GW_SI_2 2014 0,05 0,005 0,08 67,7 

Надаљ (НА-1/Д) 18NP0061/D TIS_GW_SI_5 2014 0,29 0,022 3,9 94,6 

Врбас-фарма  
(ВР-1/Д) 18NP0071/D 

TIS_GW_SI_3 2014 0,25 0,004 0,02 8,6 

Бач (Б-1) 18NP0081 TIS_GW_SI_5 2014 0,82 0,001 0,06 72,1 

Нови Сад (РШ-1/1) 18NP0091/1 TIS_GW_SI_5 2014 0,02 0,001 7,75 39 

Кикинда (К-1/Д) 19NP0111/D TIS_GW_SI_4 2014 1,27 0,012 0,04 9,4 

Зрењанин  
(ЗР-1/Д) 19NP0141/D 

TIS_GW_SI_6 2014 2,98 0,003 0,05 30,1 

Дебељача  
(ДБ-1/Д) 19NP0161/D 

D_GW_SI_2 2014 0,04 0,002 0,28 47,3 

Б.Карловац  
(БК-1/Д) 19NP0171/D 

D_GW_SI_1 2014 1 0,002 0,03 6,4 

Ковин  
(КО-1/Д) 19NP0181/D 

D_GW_SI_2 2014 0,17 0,003 0,33 2,5 

Врачев Гај  
(НВГ-2) 19NP0492 

D_GW_SI_1 2014 0,03 0,001 12,14 24,3 

Кусић  
(КУ-1) 19NP372 

D_GW_S_1 2014 0,02 0,001 5,57 10,4 

Дубовац 19NPLP1012 D_GW_SI_2 2014 0,03 0,004 0,2 11,6 

Никинци  
(НИ-1/Д) 20NP0221/D 

SA_GW_I_7 2014 1,21 0,008 2,54 32,5 

Лаћарак  
(Л-1/Д) 20NP0231/D 

SA_GW_I_6 2014 0,03 0,008 0,03 8,5 

Шид (С-1/Д) 20NP0241/D SA_GW_I_6 2014 0,01 0,007 17,1 24,1 

*Мерење се врши једном годишње тако да су у табели приказане уједно и просечне и максималне и минималне вредности 
  Вредности су половине границе квантификације 
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Карта 30. Подземне воде – амонијум јони  
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Карта 31. Подземне воде –нитрити   
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Карта 32. Подземне воде –нитрати   
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Карта 33. Подземне воде –хлориди  
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Показатељ 68: Губици воде у мрежи 

 

 
Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 
НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Очување природних ресурса 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 68 

Показатељ Губици воде у мрежи (%) 

-приказ по општинама/градовима 

 
Опис показатеља: 
Губици на мрежи одражавају стање водоводне мреже, и један су од главних узрока 
нерационалног повећања специфичне потрошње воде у насељима. 

 
Значај показатеља за просторни развој: 
Заштита квалитета вода ће да се спроводи у оквиру интегралних система, применом 
технолошких, водопривредних и организационо-економских мера. Технолошке мере се односе на 
изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Водопривредне мере ће се сводити на 
повећавање малих вода наменским испуштањем чисте воде из акумулација, посебно у 

маловодним периодима у топлом делу године (оплемењивање малих вода). Организационо-
економске мере подразумевају регулативу којом се онемогућава и економски дестимулише 
загађивање вода и не дозвољава стављање у промет опасних загађујућих супстанци, посебно 

оних за које постоји могућност замене. 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Подаци о дистрибуцији воде се заснивају на евиденцији и документацији, а делом и на самој 

процени. Потребно је установити степен корелације са показатељима „покривености водоводном 
мрежом” и „специфична потрошња воде у насељима”, што подразумева усаглашеност просторне 
и временске референце података. 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
- Општине које се снабдевају водом из водозахвата са друге општине, потпуно или делимично: 

Бела Црква и Рума. 

- ЈП „Водовод“ из Руме снабдева и потрошаче са територије Општине Ириг. 
- Општине које део захваћене воде уступају другим општинама: Вршац, Сремска Митровица и 

Стара Пазова. 

- ЈКП „Водовод и канализација“ из Новог Сада снабдева и потрошаче са територије oпштина 
Сремски Карловци и Петроварадин. 

 

Из мерења овог показатеља уочава се да се у зони тзв. прихватљивих губитака (до 20%) налазе 
општине Западнобачке области и Средњебанатске области, односно 21 општине и града су у 
зони до 20%. Град Суботица и општине Чока, Нови Бечеј и Нови Кнежевац имају губитке воде у 
мрежи преко 30%. Области у којима су забележени највећи губици су Сремска, Севернобачка, 
Јужнобачка и Јужнобанатска област, а најмањи губици су у Западнобачкој области где прелазе 
нешто преко 10%. 
 

Губици воде из водовода у АП Војводини процењују на вредности од 20% до 50% од воде унете у 
водоводни систем. Сигурно је да то не може бити и планска категорија. У начелу, не треба 
планирати губитке веће од 10%, али због објективног стања и немогућности да се у кратком 
периоду обаве потребне реконструкције, још се може планирати са губицима до 20%. Преко те 
величине планирање би било врло нерационално. 
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Табела 83. Губици воде у мрежи за 2015. годину 

Алфа-
нумерички 

код/ 
Матични 

број ЈЛС** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Губици воде 2015 

(хиљ. m³) 

% од укупно 
захваћених 

количина воде 

RS12 Регион Војводине 34103 24,54 
 RS121 Западнобачка област 1210 11,65 

80381 Сомбор-град 890 15,98 

80047 Апатин 218 14,25 

80233 Кула 61 2,91 

80306 Оџаци 41 3,43 
 RS122 Јужнобанатска област 5803 25,10 

80314 Панчево-град 3176 28,90 

80039 Алибунар 185 13,18 

80098 Бела Црква2)   

80128 Вршац3)   

80217 Ковачица 117 10,50 

80225 Ковин 620 25,66 

80292 Опово 0 0,00 

80349 Пландиште 57 12,75 
 RS123 Јужнобачка област 12448 25,19 

89010 Град Нови Сад5) 8752 27,47 

80055 Бач 0 0,00 

80063 Бачка Паланка 1206 27,24 

80080 Бачки Петровац 85 11,29 

80101 Беочин 132 17,48 

80110 Бечеј 848 24,47 

80462 Врбас 605 22,26 

80136 Жабаљ 295 15,25 

80390 Србобран 123 14,84 

80446 Темерин 287 18,42 

80454 Тител 115 19,83 
 

RS124 
Севернобанатска 
област 

1738 22,28 

80209 Кикинда 348 13,99 

80012 Ада 147 18,19 

80195 Кањижа 265 17,06 

80276 Нови Кнежевац 293 34,67 

80365 Сента 315 24,46 

80489 Чока 370 45,12 
 RS125 Севернобачка област 2951 29,12 

80438 Суботица-град 2742 33,53 

80071 Бачка Топола 179 13,77 

80241 Мали Иђош 30 4,56 
 

RS126 
Средњобанатска 
област 

1936 16,27 

80152 Зрењанин-град 1232 14,96 

80144 Житиште 171 18,96 

80250 Нова Црња 0 0,00 

80268 Нови Бечеј 532 30,37 

80373 Сечањ 0 0,00 
 RS127 Сремска област 8018 30,63 

80403 
Сремска Митровица-

град3) 
  

80179 Инђија 948 25,94 

80322 Пећинци 147 10,20 

80357 Рума2)4)   

80420 Стара Пазова3)   

80497 Шид 734 29,48 
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5) Дати подаци су сумарна вредност следећих општина: Нови Сад, Сремски Карловци и Петроварадин. 
4) Дати подаци су сумарна вредност општина Рума и Ириг. 
3) Општине које део захваћене воде уступају другим општинама. 
2) Општине које се снабдевају водом из водозахвата са друге општине, потпуно или делимично. 

*Подаци преузети из „ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2016“,  РЗС, 2016,   
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 

 
Карта 34. Губици воде у мрежи –приказ по општинама за 2015. годину   
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Показатељ 72: Урбани раст - ширење урбаног подручја 

 

 
Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 
НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Рационално заузимање земљишта 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 72 

Показатељ Урбани раст - ширење урбаног 

подручја-приказ по 
општинама/градовима и областима 

 
Табела 84. Урбани раст - ширење урбаног подручја* 

Aлфа-
нумерички 

код** 

Назив 
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Планирана 
површина грађ. 

реона стање 
2015 – ППО 

(hа) 

Планирана 
површина грађ. 

реона стање 2010 
– ППО 
(hа) 

Индекс раста 
пада 

(стање 2010 
је 100 %) 

RS121 
Западнобачка 
област 

17892,73 17046,52 104,96 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

33240,69 29871,02 111,28 

RS123 
Јужнобачка 

област 
41083,66 39733,02 103,40 

RS124 
Севернобанатска 
област 

19054,51 15552,8 122,51 

RS125 
Севернобачка 

област 
19367,04 14329,63 135,15 

RS126 
Средњебанатска 
област 

20394,94 18257,88 111,70 

RS127 Сремска област 27857,94 26407,36 105,49 

RS12 АП Војводина 178891,51 161198,23 110,98 

*Подаци преузети из Регистра донетих просторних и урбанистичких планова у АП Војводини, 2010, 2015 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 
Опис показатеља: 

Овај показатељ би требао да омогући анализе о типовима и карактеру урбанизације. Удео 
урбаног ткива је уобичајено висок за главни град, и центре функционалних подручја, док се и 

код мањих градова може пратити промена образаца коришћења простора (на пример, распршена 
и често стихијска градња у насељима и изван грађевинских подручја, као последица 
непоштовања заједничких и дугорочних потреба очувања простора, или недовољно коришћење 
постојећих потенцијала у изграђеним зонама (урбана обнова, трансформација, модернизација). 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Показатељ треба да омогући анализе о типовима и карактеру урбанизације. Удео урбаног ткива 

је уобичајено висок за главни град као и центре функционалних подручја, док се код мањих 
градова може пратити промена образаца коришћења простора. Праћењем кроз више временских 
серија, овај индикатор би требао да буде од помоћи у оценама урбаног ширења и 
истраживањима урбаних типологија. 
 

Ограничења мерења показатеља: 

Извор података за овај показатељ су просторни планови јединица локалних самоуправа, што 
повлачи извесне недостатке у смислу прецизности појединих намена у графичким приказима и 
табеларним подацима (није исти ниво ажурности подлога, проблем прибављање ажурних 
података о изграђености простора и сл.) што може утицати на интерпретацију овог показатеља.  
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Стање показатеља за просторни развој: 

У току 2015. године у шест јединица локалне самоуправе (Бач, Сремска Митровица-град, Вршац, 
Рума, Нови Кнежевац и Зрењанин-град) је донет нови Просторни план. Општине Сремски 
Карловци и Темерин су своје планове донеле крајем 2014. године. Од 13 општина које немају 
промене за Зењанин-град донете су Измене и допуне Просторног плана без промене у 
планираним површинама грађевинског подручја насеља, а Сремски Карловци су укључени у 
прошлогодишњи пресек (за 2014. годину) и оне остају у свом интервалу. Бач, Рума, Темерин, 
Сремска Митровица-град и Нови Кнежевац су променили интервал пошто се десила промена у 

планираним површинама грађевинског подручја насеља. До смањења планираних површина 
грађевинских подручја насеља дошло је у Темерину и Сремској Митровици, док је до повећања 
дошло у Бачу, Руми, и Новом Кнежевцу. 
 
 

 
Карта 35. Однос планираних површина грађевинских реона према ППО  

по општинама, 2015. године   
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Карта 36. Однос планираних површина грађевинских подручја насеља према ППО 

2010-2015 – преглед по ЈЛС-Индекс раста пада 
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Показатељ 77: Интензитет саобраћаја према деоницама  

саобраћајне мреже 

 

 
Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 

И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 
НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Смањење утицаја саобраћаја на животну 
средину и одрживо коришћење енергије 
 

Редни број из Програма имплементације 

ППРС 2011-2015. године 

Показатељ 77 

Показатељ Интензитет саобраћаја према 
деоницама саобраћајне мреже - За 
друмски саобраћај показатељ се исказује у 

просечном годишњем обиму дневног 
саобраћаја - ПГДС 

 
 
Опис показатеља: 

Анализом саобраћаја на сваком од сегмената главне мреже или коридора, долази се до 
потпунијег сагледавања проблема саобраћајних токова за регионални развој. Поједини сегменти 
могу бити преоптерећени (и тако подстицати даље инвестирање у инфраструктуру у одређеном 
региону), док други могу имати расположиве капацитете које треба промовисати (као што је 
случај са унутрашњим пловним путевима). Поређење стварног оптерећења сегмента различитих 

видова (друмски у поређењу са паралелним железничким или унутрашњим пловним путевима) 
може пружити значајне информације о капацитетима, ограничењима капацитета и актуелној 

модалној подели унутар датог коридора. Сличне унакрсне анализе могу бити важне код тражења 
најпогоднијих саобраћајних решења за поједина „осетљива подручја” где се постављају строжији 
услови заштите животне средине, као и о потенцијалним утицајима на заштићена подручја. 
Подаци преузети из „ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ – Билтен: Бројање саобраћаја на државним путевима 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 
 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Анализом саобраћаја на сваком од сегмената главне мреже или коридора, долази се до 
потпунијег сагледавања проблема саобраћајних токова за регионални развој.  
Показатељ је важан не само из разлога добијања информација о оптерећењу појединих 
сегмената мреже, или о уским грлима, већ и да се даље изведу показатељи животне средине као 
што су показатељи емисија, саобраћајне буке и полутаната или показатељи фрагментираности.  

 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Овим показатељем је предвиђено да се прикажу подаци за све видове саобраћаја – друмски, 
железнички, водни и ваздушни. У претходним извештајима приказани су само подаци за друмски 
саобраћај који је највећи загађивач животне средине.  
Када база података путне инфраструктуре буде сређена у складу са препознатим потребама у 

Републици Србији и препорукама Директиве INSPIRE коју у Србији имплементира Републички 
геодетски завод, обрада података ће бити потпунија, квалитетнија, а сам процес обраде 
поједностављен, поуздан и ефикасан. 
Моделовање недостајућих података, поред података добијених на основу статистичких података, 
(аутоматског) бројања саобраћаја, на основу редова вожње или регистара испоруке. 
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Табела 85.  Стање саобраћајног оптерећења на државном путу I реда бр. А3/М-12  

(Е-70) по годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Липовац – Рума 9602 7150 8186 7694 8753 9165 

Рума – Шимановци 14040 13443 14639 13388 14789 15259 

 

 
Графикон 14. Стање саобраћајног оптерећења на државном путу I реда бр. А3/М-1 у 

периоду од 2011 до 2015. године 
 

 

Табела 86.  Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.10 /М-1.93 по 
годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Граница АПВ – Панчево 1 (Ковин) 16118 11418 8491 9930 14354 12018 

Панчево 1 (Ковин) – Ватин 4985 3224 3104 3165 3154 2646 

 

 
Графикон 15. Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.10 /М-1.9 у 

периоду од 2011 до 2015. године 

                                                           
2
 Донета је  Уредба о категоризацији државних путева,  у складу са њом направљена је паралела са   

  некадашњим путевима: ДП Iа реда бр.А3 (Е-70) чине  деонице некадашњег  М-1 
3
 Донета је  Уредба о категоризацији државних путева,  у складу са њом направљена је паралела са   

  некадашњим путевима: ДП Iб реда бр.10 чине деонице некадашњег  М-1.9; ДП Iб реда бр.11  чине   
  деонице некадашњег  М-17.1 
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Табела 87.  Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.11/ 

М-17.12 по годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2013 2014 2015 

Граница Мађарске (Келебија) –Суботица (М-17.1) 3784 3779 3647 

 

 
Графикон 16. Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.11/ 

М-17.1 у периоду од 2011 до 2015. године 

 

 
Табела 88.  Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.15/ДП М-

17.1, Р-101, М-32 по годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2011 2012 2013 2014 2015 

Гр.Мађарске (Бездан) – Сомбор 1  (обилазница)  
(М-18) 

1539 1480 1499 1894 3221 

Сомбор (Кљајићево) –Кула 2 (Црвенка) (Р-101) 3780 3650 3341 3523 3414 

Кула 2 (Црвенка) - Н.Бечеј 2 (Башаид) (М-3) 3872 3546 3557 3549 3913 

Н.Бечеј 2 (Башаид) – гр.Румуније (Наково) (М-3) 1795 1728 1805 1804 1826 

 

 
Графикон 17. Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.15/ДП М-

17.1, Р-101, М-3 у периоду од 2011 до 2015. године 
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Табела 89.  Стање саобраћајног оптерећења на државном путу I реда бр.12/М-17.1,  

М-18, М-74,  по годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2011 2012 2013 2014 2015 

гр.Мађарске (Келебија) – Сомбор 2 (Оџаци) (М-17.1) 2751 2282 2573 2568 3647 

Сомбор 2 (Оџаци) – Српски Милетић (М-18) 2438 2330 2353 2390 3069 

Српски Милетић – Оџаци (Бач) (М-18) 3145 2997 3061 3142 3231 

Оџаци 1 (Бач) – Бачка Паланка 1 (Бач) (М-18) 1690 1591 1600 1641 1658 

Бачка Паланка 1 (Бач) – Нови Сад 1 (Б.Петровац ) 
(М-7) 

5506 3493 3525 3591 5652 

Нови Сад 3 (С.Карловци) – Зрењанин 3 Вршац) (М-7) 9031 9122 7988 9848 10056 

Зрењанин 3 Вршац) (М-7) - Банатско Карађорђево (М-
7) 

3498 3462 3443 3831 2962 

Банатско Карађорђево – гр.Румуније (Ср.Црња)  
(М-7)  

1770 1149 1794 1823 1688 

 

 
Графикон 18. Стање саобраћајног оптерећења на државном путу I реда бр.12/М-17.1, 

М-18, М-7 у периоду од 2011 до 2015. године 

 

 

                                                           
4
 Донета је  Уредба о категоризацији државних путева,  у складу са њом направљена је паралела са   

  некадашњим путевима:  
  ДП Iб реда бр.12  чине деонице некадашњих  М-7, М-17.1 и  М-18, 
  ДП Iб реда бр.15  чине деонице некадашњих  М-17.1, Р-101, М-3. 
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Табела 90. Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.17/М-35 по 

годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута  2013 2014 2015 

Гр.Хрватске (Богојево) – Српски Милетић (М-3) 1062 1220 1157 

 

 
Графикон 19. Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.17/М-3 у 

периоду од 2011 до 2015. године 

 

 
Табела 91.  Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.18/М-7.16,  

по годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2011 2012 2013 2014 2015 

Зрењанин 3 (Вршац) – Вршац 1 (Зрењанин)  
(М-7.1) 

2471 2504 2569 2618 2431 

Вршац 1 (Зрењанин) – гр.Румуније 
(Калуђерово) (М-7.1) 

1488 1335 1393 1486 1235 

 

 

 
Графикон 20. Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.18/М-7.1 у 

периоду од 2011 до 2015. године 

 

                                                           
5
 Донета је  Уредба о категоризацији државних путева,  у складу са њом направљена је паралела са   

  некадашњим путевима:  ДП Iб реда бр.17  чине  деонице некадашњег  М-3. 
6
 Донета је  Уредба о категоризацији државних путева,  у складу са њом направљена је паралела са   

  некадашњим путевима:  ДП Iб реда бр.14  чине деонице некадашњег  М-24  
  ДП Iб реда бр.18  чине деонице некадашњег  М-7.1, 
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Табела 92.  Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.14/М-245,  по 

годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2012 2013 2014 2015 

Панчево 1 (Ковин) - Ковин 1 4792 5757 4606 5699 

 

 
Графикон 21. Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.14/М-24 у 

периоду од 2011 до 2015. године 

 

 
Табела 93.  Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр. 19/М-187 по 

годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2011 2012 2013 2014 2015 

Ердевик  - Кузмин 3 (С.Митровица) (М-18) 324 380 453 403 467 

Кузмин 3 (С.Митровица) – С. Рача (М-18) 2797 2728 2923 2972 2022 

 

 
Графикон 22. Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр. 19/М-18 у 

периоду од 2011 до 2015. године 

                                                           
7
 Донета је  Уредба о категоризацији државних путева,  у складу са њом направљена је паралела са   

  некадашњим путевима::   
  ДП Iб реда бр.19  чине деонице некадашњег  М-18, 
  ДП Iб реда бр.21  чине деонице некадашњег  М-21. 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2012 2013 2014 2015

Панчево 1 (Ковин) - 
Ковин 1 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2011 2012 2013 2014 2015

Ердевик  - Кузмин 3 
(С.Митровица) (М-18) 

Кузмин 3 (С.Митровица) – 
С. Рача (М-18) 



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2016. годину 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

147 
 

Табела 94.  Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.21/М-216 по 

годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Нови Сад 3 (С.Карловци) – Нови Сад 

(Петроварадин)-градска деоница 
      

Нови Сад – Рума 3 (Пећинци) 9792 9270 7963 8424 8465 7674 

Рума 3 (Пећинци) – граница АПВ 
(Шабац) 

9848 8318 7805 7501 7414 7750 

 

 
Графикон 23. Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.21/М-21 у 

периоду од 2011 до 2015. године 

 

 
Табела 95.  Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iа реда бр.А1/М-228 (Е-

75) по годинама (ПГДС)  (воз/24 h) 

Деонице пута 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Граница РС (Хоргош)– Нови Сад 6 
(Темерин) 

6385 6401 6555 7441 7784 6175 

Нови Сад 6 (Темерин)–граница АПВ Нови 
Бановци 

12784 12876 13317 13945 14125 15639 

 

 
Графикон 24. Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iа реда бр.А1/М-229 

(Е-75) у периоду од 2011 до 2015. године 

                                                           
8
 Донета је  Уредба о категоризацији државних путева,  у складу са њом направљена је паралела са   

  некадашњим путевима:   ДП Iа реда бр.А1 (Е-75)  чине деонице некадашњег  М-22, 
  ДП IIа реда бр.100  чине деонице некадашњег  М-22.1. 
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Табела 96.  Стање саобраћајног оптерећења на државном путу IIа реда бр.100/М-22.17 

по годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Граница Мађарске – Бачка Топола 4 
(Бајмок) 

2399 3177 3582 3665 3883 3509 

Бачка Топола 4 (Бајмок) – Нови Сад 2 
(Србобран) 

4016 4096 3566 2769 3600 2460 

Нови Сад 2 (Србоборан) – граница АПВ 
(Нова Пазова) 

6449 6613 6778 6308 7645 7131 

 

 
Графикон 25. Стање саобраћајног оптерећења на државном путу IIа реда бр.100/М-

22.1 у периоду од 2011 до 2015. године 

 
 

Табела 97.  Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.13/Р-119, Р-
112, Р-111, М-24, М-24.110 по годинама (ПГДС)  (воз/24h) 

Деонице пута 2011 2012 2013 2014 2015 

Хоргош – Кањижа  (Р-119) 3636 3862 3664 3849 2336 

Кањижа – Нови Кнежевац  (Р- 111) 3404 3392 3433 3507 3717 

Нови Кнежевац - Чока 1 (Р- 112) 2194 1584 1438 1670 1556 

Чока 1 - Зрењанин 1 (Кикинда)(М-24) 2637 5436 2675 2771 2935 

Зрењанин 1 (Кикинда) - Ечка (М-24) 4345 4046 8687 8160 7529 

Ечка – граница АПВ Чента (М-24.1) 4423 4156 4517 4361 4579 

 

                                                           
10 Донета је Уредба о категоризацији државних путева, у складу са њом направљена је паралела са  
  некадашњим путевима:  ДП Iб реда  бр.13 чине деонице некадашњег Р-119, Р-112, Р-111, М-24, М-24.1  
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Графикон 26. Стање саобраћајног оптерећења на државном путу Iб реда бр.13/Р-119, 

Р-112, Р-111, М-24, М-24.1 у периоду од 2011 до 2015. године 

 

 
Стање показатеља за просторни развој: 
Трендови који су дијагностиковани претходних година су настављени и у току 2016. године, уз 

одређене варијације са минималним одступањима. Карактеристична оцена је да се наставља 
тренд са генералном стопом стагнације саобраћајног оптерећења (деонице путне мреже са 
бројањем саобраћаја). Највећи обим саобраћаја је и даље на деоницама путне мреже 
међународног нивоа (правци Е-75 и Е-70), као и на правцима паралелним или везним између 
ових међународних путних праваца (Нови Сад-Рума-Шабац; Суботица-Нови Сад-Београд). 
Комплетирање законских и подзаконских аката из области друмског саобраћаја (Уредбе о 
критеријумима за категоризацију државних путева и категоризацији државне путне мреже,) није 

значајно утицало на побољшање квалитета и повезаности генератора саобраћаја, као и на 
евентуална померања тежишта ка мањим регионалним центрима. Утицај загађења животне 
средине је и даље евидентан, посебно на путним деоницама које немају обилазне саобраћајне 
капацитете, са даљим негативним предикцијама, уз додатно погоршање безбедности одвијања 

саобраћаја. 
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Показатељ 80: Потрошња енергије по изворима и врсти корисника 

 

 
Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 
НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Заштита од природних непогода 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 80 

Показатељ Потрошња енергије по изворима и 

врсти корисника 

 

 
Опис показатеља: 

Овај показатељ покрива аспект употребе расположиве енергије, тј. количину потрошене 
енергије, према намени и врсти енергије, у одређеном временском периоду. Индикатор овим 
путем показује могућности да се потрошња енергије усмерава ка одрживости на два начина, у 
оквиру понуде и у оквиру потрошње. Потрошња енергије према начину коришћења (саобраћај, 
индустрија, домаћинства) и врсти енергије (електрична, топлотна, погонска) за одређени период 
времена. 
 

Подаци неопходни за израду енергетских биланса добијају се из: 
1. Редовних статистичких истраживања статистике енергетике; 
2. Редовних статистичких истраживања: 

- Статистике спољне трговине, 
- Статистике саобраћаја, 

- Статистике грађевинарства. 
Публикације РЗС „Енергетски биланс, 2015.“ и „Енергетски биланс, 2014.“ садрже 
годишње податке о производњи, залихама, увозу, извозу, трансформацији и расподели 
електричне енергије, топлотне енергије, угља, нафте, и деривата нафте, природног гаса, 
геотермалне енергије, огревног дрвета, дрвених брикета, дрвеног угља (ћумура) и биогаса у 
Републици Србији у 2015. и 2014. години. Подаци су изражени у ТЈ (тераџулима).  
 

Укупна расположива енергија израчунава се на следећи начин: 
Производња примарне енергије 
+Увоз 
-Извоз 
+Салдо залиха 
-Међународна складишта 

-Статистичка разлика 
 

Енергија расположива за финалну потрошњу представља енергију намењену крајњим 
потрошачима. 
Финална потрошња обухвата потрошњу енергије расположиве за финалну потрошњу у 
енергетске и неенергетске сврхе.  
Финална потрошња за неенергетске сврхе обухвата финалну потрошњу расположиве 
енергије као сировина у технолошком процесу за производњу неенергетских производа, при 

чему се од укупног утрошка посебно приказује утрошак у хемијској индустрији. 
Финална потрошња за енергетске сврхе обухвата финалну потрошњу расположиве енергије 
за енергетске сврхе у: индустрији, грађевинарству, саобраћају, домаћинствима, пољопривреди и 
код осталих потрошача (школство, здравство, администрација, итд.). 
 
Значај показатеља за просторни развој: 

Ово могу бити вредне информације да се на регионалној основи утиче на енергетску ефикасност 

(смањењем количине утрошене енергије, без смањења укупне привредне активности у исто 
време). 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Подаци потенцијално на годишњем нивоу, потребно је идентификовати и друге изворе података 
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Табела 98. Укупан енергетски биланс, 2015.   (Енергетски биланси, 2015., РЗС) 

  
Укупно 

Природни 
гас 

Нафта и 
деривати 

Соларна 
енергија 

Хидроелектрична 
енергија 

Укупна 
електрична 

енергија 

Топлотна 
енергија 

Угаљ и 
производи 

од угља 

Геотермална 
енергија 

Дрвна 
горива 

Биогас 

ТЈ ТЈ ТЈ ТЈ ТЈ ТЈ ТЈ ТЈ ТЈ ТЈ ТЈ 

Укупна 
расположива 

енергија 

630290 81426 144656 40 38819 -3303 - 324210 257 43943 242 

Енергија 
расположива 
за финалну 
потрошњу 

367510 40446 128035 - - 97462 29988 27984 256 43237 102 

Финална 
потрошња за 
неенергетске 
сврхе 

25821 5840 18991 - - - - 990 - - - 

Од тога за 

хемијску 
индустрију 

10897 - 10897 - - - - 0 - - - 

Финална 
потрошња за 
енергетске 
сврхе 

341689 34606 109044 - - 97462 29988 26994 256 43237 102 

Индустрија 89284 20117 13758 - - 25578 9983 14260 - 5569 19 

Грађевинарство 2254 - 1076 - - 1145 - 33 - - - 

Саобраћај 85273 415 83596 - - 1262 - - - - - 

Домаћинство 121216 7031 2557 - - 50624 16813 8711 - 35480 - 

Пољопривреда 6525 767 4319 - - 1140 - 5 167 107 20 

Остали 

потрошачи 
37137 6276 3738 - - 17713 3192 3985 89 2081 63 

-  нема појаве 
* Индустрија, осим енергетског сектора и финалне потрошње у неенергетске сврхе.  
** Финална потрошња огревног дрвета за домаћинства преузета је од Министартва рударства и енергетике 
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Табела 99.  Производња и потрошња енергије по произвођачима и врсти корисника на нивоу Републике Србије, Енергетски биланс 
2014. године 

  
Укупно  

Природни 
гас 

Нафта и 
деривати 

Соларна 
енергијa 

Хидроелектрична 
енергија 

Укупна 
електрична 

енергија 

Топлотна 
енергија 

Угаљ и 
производи 

од угља 

Геотермална 
енергија  

Дрвна 
горива  

Биогас  

ТЈ ТЈ ТЈ ТЈ ТЈ ТЈ ТЈ ТЈ ТЈ ТЈ ТЈ 

Укупна 
расположива 

енергија 
568438 74848 139247 22 41821 5627   262631 235 43792 215 

Енергија 
расположива за 

финалну 
потрошњу 

350290 35663 127578     94169 25990 23641 234 43106 89 

Финална 
потрошња за 
неенергетске 

сврхе 

22414 4232 17137         1045       

Од тога за хемијску 
индустрију 

9900   9900         0       

Финална 
потрошња за 

енергетске сврхе 
327876 31431 110441     94169 25990 22416 234 43106 89 

Индустрија 82471 17991 14773     24660 8100 11613   5329 5 

Грађевинарство 2000   872     1102   16   10   

Саобраћај 86722 327 85185     1210           

Домаћинство 117148 6631 1852     49687 14991 8321   35666   

Пољопривреда 7505 1193 4914     1073   4 149 149 23 

Остали потрошачи 32030 5289 2845     16437 2899 2462 85 1952 61 

- нема појаве 
* Индустрија, осим енергетског сектора и финалне потрошње у неенергетске сврхе.  
** Финална потрошња огревног дрвета за домаћинства преузета је од Министартва рударства и енергетике 
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Графикон 27. Учешће појединих извора енергије у укупној расположивој енергији на 

нивоу РС – Енергетски биланс 2015. године 
 

 

 
Графикон 28. Учешће појединих извора енергије у укупној расположивој енергији на 

нивоу РС – Енергетски биланс 2014. године 
 
 

Стање показатеља за просторни развој: 

У укупном билансу још увек је велика заступљеност енергије добијене из неконвенционалних 
извора, са трендом смањења у корист енергије добијене из неконвенцоналних извора, у циљу да 
та енергија достигне 27% до 2020. године учешћа у бруто финалној потрошњи енергије. 
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Показатељ 86: Количина генерисаног комуналног отпада из насеља 

региона 

 

 
Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 
НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Смањење количине отпада, повећање 
рециклирања 

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015. године 

Показатељ 86 

Показатељ Количина генерисаног комуналног 
отпада из насеља региона 

 

Опис показатеља: 
У оквиру овог показатеља прати се количина генерисаног комуналног отпада из насеља, 
агрегирано на регионалном нивоу.  
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Количина комуналног отпада представља укупну количину генерисаног отпада насеља, што је 
углавном непознат податак и захтева одговарајуће технике израчунавања. Упоређујући 
резултате са индикатором „количина отпада који се организовано сакупља”, показује се заправо 
обим проблема неодрживог управљања отпадом који углавном завршава ван комуналних 
депонија. 

 
Удео домаћинстава по насељима (агрегирано на регионалном нивоу) која покрива рад 
комуналних служби за одношење отпада или проценат генерисаног комуналног отпада које 
односе комуналне службе.Количина комуналног отпада које се организовано сакупља на нивоу 
свих општина, илуструје и степен одрживости који је регион достигао. 
 
Ограничења мерења показатеља:  

Увођење овог индикатора зависиће од расположивости прецизнијим подацима. Поред 
употпуњавања подацима, у праћење је потребно је укључити начин одлагања отпада, стање 
депонија, развој регионалних система за управљање отпадом и санирање деградираних 
подручја. Потребна су додатна разматрања за начин моделовања података. 
 

Стање показатеља: 
Подаци за овај показатељ се добијају на основу података којe обвезници извештавања 
достављају Агенцији за заштиту животне средине Републике Србије. Подаци за показатељ који 

се односи на количину комуналног отпада из насеља региона (П86), добијају се на основу 
евиденција које воде јавна комунална предузећа на локалном нивоу и достављају их Агенцији за 
заштиту животне средине. За општине које не доставе податке ради се процена. Подаци 
приказани у табели указују на то да је у 2014. години количина генерисаног отпада за 40 % 
мања у односу на 2013. годину. 
 

Табела 100. Индикатори везани за комунални отпад 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Укупна количина генерисаног отпада (мил. t) 2,55 2,63 2,65 2,71 2,62 2,41 2,13 

Количина прикупљеног и депонованог отпада од 
стране општинских ЈКП (мил. t) 

1,52 1,58 1,89 2,09 1,83 1,92 1,67 

Количина прикупљеног и поново искоришћеног 
отпада (t) 

/ / / / / 24843 14521 

Просечни обухват прикупљања отпада (%) ~ 60 ~ 60 72 77 ~ 70 80 ~80 

Средња дневна количина комуналног отпада по 
становнику (kg) 

0,95 0,98 0,99 1,01 0,99 0,92 0,81 

Средња годишња количина по становнику (t) 0,35 0,36 0,36 0,37 0,36 0,34 0,30 

Извор података: „Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2014. годину“, Агенција за 
заштиту животне средине 



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2016. годину 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

155 
 

Отпад се класификује према Каталогу отпада, што представља збирну листу неопасног и опасног 
отпада према којој се врши разврставање отпада у двадесет група у зависности од места 
настанка и порекла, које су утврђене Правилником о категоријама, испитивању и класификацији 

отпада („Службени гласник РС“, бр. 56/2010). Групе отпада су приказане у табели и носе ознаку 
са двоцифреним бројем.  
 

01 
Отпади који настају у истраживањима, ископавањима из рудника или каменолома, и физичком 
и хемијском третману минерала  

02 
Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и риболова, припреме и 

прераде хране 

03 Отпади од прераде дрвета и производње папира, картона, пулпе, панела и намештаја  

04 Отпади из текстилне, крзнарске и кожарске индустрије 

05 Отпади од рафинисања нафте, пречишћавања природног гаса и пиролитичког третмана угља 

06 Отпади од неорганских хемијских процеса 

07 Отпади од органских хемијских процеса 

08 
Отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе премаза (боје, лакови и стаклене 
глазуре), лепкови, заптивачи и штампарске боје 

09 Отпади из фотографске индустрије 

10 Отпади из термичких процеса 

11 
Отпади од хемијског третмана површине и заштите метала и других материјала; 
хидрометалургија обојених метала 

12 Отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике 

13 Отпади од уља и остатака течних горива (осим јестивих уља и оних у поглављима 05, 12 и 19) 

14 Отпадни органски растварачи, средства за хлађење и потисни гасови (осим 07 и 08) 

15 
Отпад од амбалаже, апсорбенти, крпе за брисање, филтерски материјали и заштитне тканине, 

ако није другачије специфицирано 

16 Отпади који нису другачије специфицирани у каталогу  

17 
Грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући и ископану земљу са контаминираних 
локација) 

18 
Отпади од здравствене заштите људи и животиња и/или с тим повезаног истраживања (изузев 
отпада из кухиња и ресторана који не долази од непосредне здравствене заштите) 

19 
Отпади из постројења за обраду отпада, погона за третман отпадних вода ван места настајања 

и припрему воде за људску потрошњу и коришћење у индустрији 

20 
Комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални и индустријски отпади), укључујући 
одвојено сакупљене фракције 
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Показатељ 88: Стварање индустријског отпада 

 

 
Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 
НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Смањење количине отпада, повећање 
рециклирања 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 88 

Показатељ Стварање индустријског отпада 
(t/год) 

 
Опис показатеља: 
У оквиру овог показатеља прати се: количина произведеног индустријског отпада (т/год), осим 
јаловине и пратећих минералних сировина из рудника и каменолома (према Стратегији 
управљања отпадом за период 2010-2019 год). 

 
Значај показатеља за просторни развој: 
Значај праћења овог показатеља огледа се у потреби за сагледавање просторног развоја 
инфраструктуре за специфичне потребе у сектору управљања индустријским отпадом, кроз 
временску и просторну димензију, што може послужити за специфицирање локација на којима се 
ова врста отпада може третирати или прерађивати (у односу на количине, састав и др). 
 

Ограничења мерења показатеља:  
Увођење овог индикатора зависиће од расположивости прецизнијим подацима. Као посебан 
проблем издваја се недостатак инфраструктуре за третман и одлагање опасног отпада. На 
подручју Републике Србије не постоје постројења за третман опасног индустријског отпада 
(постоји неколико регистрованих постројења за физички третман посебних токова отпада који 
спадају у опасан отпад). 

 
Стање показатеља: 
Подаци за овај показатељ се добијају на основу података којe обвезници извештавања 
достављају Агенцији за заштиту животне средине Републике Србије. Подаци о генерисаном 
отпаду се достављају по постројењима на годишњем нивоу и приказују у тонама. 
 
Пројекција количина неопасног индустријског отпада која је дата у оквиру Стратегије 

управљања отпадом за период 2010-2019 год. односи се очекивање да ће до 2020. године на 
нивоу Републике Србије расти по стопи од око 4% годишње и 2020. године ће износити око 

1,1 милион t/год. 
 
Табела 101. Евидентиране количине произведеног индустријског отпада према пореклу 

Група Делатност у току које настаје отпад 
Количина 
неопасног 
отпада (t) 

Количина 
опасног 

отпада (t) 

01 Рударство 215 175 155 044 

02 Пољопривреда и припрема и прерада хране 314 728 3 

03 Дрвна индустрија, папир, картон 26 395  

04 Кожарска, крзнарска и текстилна индустрија 171 357  

05 Прерада нафте, природног гаса и третмана угља 36 5 537 

06 Неорганска хемијска индустрија 1 581 120 

07 Органска хемијска индустрија 5 216 1 421 

08 Премази, лепкови, заптивачи и штампарске боје 1 514 1 956 

09 Фотографска индустрија 162 1 038 

10 Отпади из термичких процеса 4 444 006 10 508 
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Група Делатност у току које настаје отпад 
Количина 
неопасног 
отпада (t) 

Количина 
опасног 

отпада (t) 

11 Заштита метала и других материјала 856 436 

12 Обликовање и површинска обрада метала и пластике 50 981 909 

13 Отпадна уља и остаци течних горива  11 962 

14 Отпадни органски растварачи, средства за хлађење  88 

15 Амбалажни отпад, апсорбенти, крпе за брисање 86 271 1 428 

16 Отпади који нису другачије специфицирани у каталогу 35 001 11 690 

17 Грађевински отпад и отпад од рушења 207 993 2 299 

18 Здравствене заштите људи и животиња 249 2 682 

19 Отпади из постројења за обраду отпада 282 351 1 277 

20 Комунални и слични отпади 71 232 1 479 

 Укупно 5 915 104 209 877 

Извор података: „Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2014. годину“, Агенција за 
заштиту животне средине 

 
Табела 102. Начин поступања са произведеним отпадом 

Карактер 
отпада 

Произведено 
Предато на привремено 

складиштење другом 
предузећу 

Предато на 
одлагање 

Предато на 
третман 

Извоз 

Опасан 209.877 168.811 6.538 30.215 1.769 

Неопасан 5.915.105 565.038 204.883 591.158 10.778 

Извор података: „Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2014. годину“, Агенција за 
заштиту животне средине 

  



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2016. годину 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

158 
 

Показатељ 91: Заштићена природна подручја 

 

 
Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 
НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Лимитирано смањивање природних 
подручја - заштита природних станишта и 

очување биодиверзитета 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 91 

Показатељ Заштићена природна подручја  

- приказ за АПВ 

 

 
Табела 103. Заштићена природна подручја (површина природног подручја на основу 

Акта о проглашењу заштићеног подручја) 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 

територијалне јединице** 

Површина територије 
области под природним 

добром (%) 

RS121 Западнобачка област 9,18 

RS122 Јужнобанатска област 9,98 

RS123 Јужнобачка област 5,96 

RS124 Севернобанатска област 0,75 

RS125 Севернобачка област 4,55 

RS126 Средњебанатска област 4,41 

RS127 Сремска област 7,78 

RS12 АП Војводина 6,50 

*Извор података: ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ, 27.04.2016,  
„ОПШТИНЕ И РЕГИОНИ У СРБИЈИ 2015, РЗС, 2015, 

**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 

 
Опис показатеља: 
Показатељ подразумева заштићена природна подручја према врсти и степену заштите. Пошто 

Република Србија још није укључена у мрежу NATURA 2000, примењује се показатељ о 
заштићеним природним подручјима и подручјима предложеним за заштиту према регистру Завода 
за заштиту природе Србије и Покрајинског завода за заштиту природе. Најзначајније еколошке 

мреже на подручју Европе су Пан-европска еколошка мрежа, Natura 2000 и Emerald мрежа. За 
Републику Србију Емералд мрежа има посебан значај, јер она представља проширење концепта 
Natura 2000 на европске земље ван ЕУ. Иначе еколошку мрежу Natura 2000 чине „подручја под 
посебном заштитом” (SPA – Special Protection Areas) дефинисана директивом о птицама (Birds 
Directive) и „посебна подручја очувања” (SAC – Special Areas of Conservation). Главни циљ мреже 
је одговарајућа заштита и очување најважнијих европских станишта и врста. Emerald мрежа је 
еколошка мрежа Подручја од посебне важности за заштиту природе (Areas of Special Conservation 

Interest – ASCI). Мрежа укључује подручја од посебног еколошког значаја за угрожене врсте и 
типове станишта заштићених по основу Бернске Конвенције.  
 
Значај показатеља за просторни развој: 

На заштићеним подручјима успостављају се режими заштите првог, другог и трећег степена у 
складу са којима се забрањују или ограничавају радови и активности за које се утврди да могу 
имати значајан неповољан утицај на биолошку разноврсност (биодиверзитет), вредности 

геонаслеђа и предела тог заштићеног подручја.  
 
 



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2016. годину 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

159 
 

Ограничења мерења показатеља: 
Овај показатељ у перспективи треба да се односи на мрежу Natura 2000 која је дефинисана за 
државе чланице Европске уније. Успостављање националне еколошке мреже (НЕМ) и европске 

еколошке мреже NATURA 2000 и заснивање ГИС-а је стратешки приоритет у оквиру Програма 
имплементације ППРС за период од 2016. до 2020. године, и кроз конкретне пројекте планира се 
његова реализација до 2020. године. 
 

Табела 104. Заштићена подручја на територији АП Војводине 

ВРСТА БРОЈ 

Национални парк 1 

Парк природе 9 

Предео изузетних одлика 3 

Специјални резерват природе 16 

Споменик природе 50 

Строги резерват природе 8 

Заштићено станиште 2 

Регионални паркови 3 

Меморијални споменик 3 

Споменик вртне архитектуре 6 

Парк шума 1 

Научно-истраживачки резерват 1 

Природни споменик 31 

УКУПНО  134 

 

Стање показатеља за просторни развој: 
Према РПП АПВ, на територији АП Војводине 2015. године, утврђено је 20 еколошки значајних 

подручја и 12 еколошких коридора од међународног значаја, утврђених Уредбом о еколошкој 
мрежи. У складу са националним законодавством у 2015. Години, укупан број заштићених 
подручја износи 134 (1 национални парк, 16 специјалних резервата природе, 8 строгих 
резервата природе, 9 паркова природе, 3 предела изузетних одлика, 3 регионална парка, 50 
споменика природе, 3 меморијалнa споменика, 6 споменика вртне архитектуре, 1 парк шума, 1 
научно-истраживачки резерват, 31 природни споменик и 2 заштићена станишта), са основним 
циљем да се очувају, унапреде и одрживо користе обележја и вредности биљног и животињског 

света, геонаслеђа и пејсажа тих простора.  
 
Основна концепција заштите природних добара и биодиверзитета заснива се на повећању 
укупне површине под заштитом, њиховом сагледавању у оквиру еколошке мреже Републике 
Србије, односно еколошке мреже на територији АП Војводине, идентификацији подручја за 

европску еколошку мрежу NATURA 2000 и изградњи ефикасног система управљања подручјима 

која су обухваћена наведеним мрежама. Према смерницама ППРС, тежиће се повећању површина 
под заштитом до 10 % површине територије Републике Србије, односно АП Војводина кроз 
проглашење нових заштићених подручја. 
 
Током 2015. године на територији АП Војводине извшена је ревизија три природна добра и 
проглашен је један Предео изузетних одлика (ПИО „Караш-Нера“). Укупна површина под 
заштитом у 2015. години се увећала за 2866,5 ha. 

 
Табела 105. Табела заштићених природних добара 

Природно добро Активност Статус Разлика (ha) 

ПИО „Караш - Нера“ прва заштита проглашено +1541,27 

НП „Фрушка гора“ ревизија проглашено +1279 

ПП „Тиквара“ ревизија проглашено +45,88 

СП „Дивљи кестен у 
Сремским Карловцима“ 

ревизија проглашено +0,35 
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Карта 37. Заштићена природна подручја у АП Војводини 
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Показатељ 92: Број заштићених културних добара у региону 

 
 

Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 
ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 
НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Очување културних маркера и очување 
специфичног карактера предела 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015.године 

Показатељ 92 

Показатељ Број заштићених културних добара 
(споменици културе (СК), просторно-
културно историјске целине (ПКИЦ), 
археолошка налазишта (АН), знаменита 
места (ЗМ)) у региону - приказ по 
општинама/градовима и областима 

 
 
Опис показатеља: 
Регионалним просторним планом АПВ заштита, уређење и коришћење културног наслеђа се 
артикулише као један од кључних ресурса развоја, а његово коришћење треба да се одвија на 

начин који ће допринети успостављању регионалног и локалног идентитета у складу са 
европским стандардима заштите. Овим показатељем прати се број и статус заштите непокретних 
културних добара, као подршка основном концепту у области културног наслеђа који истиче 
различит приступ заштити, очувању и коришћењу културног наслеђа према циљевима 

просторног развоја.  
 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Према РПП АПВ, основни циљ је да се културно наслеђе артикулише као развојни ресурс, 
заштити, уреди и користи на начин који ће допринети очувању територијалног (локалног, 
регионалног, националног) идентитета. Овим показатељем прати се број и статус заштите 
непокретних културних добара, као подршка основном концепту у области културног наслеђа 
који истиче различит приступ заштити, очувању и коришћењу културног наслеђа према 

циљевима просторног развоја Аутономне покрајине Војводине. Број непокретних културних 
добара и виши степен заштите повећавају развојне потенцијале територије на којој се налазе. 
 
 
Ограничења мерења показатеља: 

Програм имплементације предвиђа да се рачуна површина територије под заштитом. 
Правилником о подацима који се уписују у регистар, начин вођења регистра и централног 

регистра непокретних културних добара и о документацији о овим културним добрима 
(„Службени гласник РС“, бр. 30/95 и 37/95) регулисано је да при упису НКД неопходно уписати и 
податке о катастарској парцели/парцелама културног добра и његове заштићене околине, са 
укупним површинама под заштитом. Узимајући у обзир да је за послове заштите споменика 
културе на територије АП Војводине утврђено шест завода (Одлука о утврђивању мреже Завода 
за заштиту споменика културе на територији Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број 14/03), и да наведени заводи нису уједначили начин достављања показатеља, овај 

податак није могуће приказати. Централни регистар непокретних културних добара по врстама 
води Републички завод за заштиту споменика културе у Београду и то за целу територију 
Републике Србије. Законом о културним добрима није регулисано да неки од Завода за заштиту 
споменика културе води централни регистар непокретних културних добара за територију АП 
Војводине, што представља ограничење за систематично и квалитетно праћење промена у 

простору у овој области. 

 
 
 
 
 



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2016. годину 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

162 
 

 
 
Стање показатеља за просторни развој: 

Надлежним заводима за заштиту споменика културе упућени су дописи са захтевом за доставу 
података од којих је тражено да се за сваку јединицу локалне самоуправе која се налази у 
надлежности завода наведе укупан број непокретних културних добара по категоријама и по 
значају, као и укупан број добара која су предложена за заштиту, тј. имају статус добара под 
претходном заштитом, за 2015. годину. На територији АП Војводине је укупно 966 непокретних 
културних добара, највише их је у Јужнобачкој области (305), затим Сремској (220), а најмање у 
Севернобанатској (59) и Западнобачкој области (63). 

 
 
Дошло је до одступања приликом достављања података од стране надлежних завода за заштиту 
споменика културе, а који се односе на непокретна културна добра под претходном заштитом јер 
Завод за заштиту споменика културе Панчево није доставио тражене податке. Наиме, постоје 

одређена одступања у дефинисању и утврђивању статуса добара под претходном заштитом што 
доводи до неслагања приликом утврђивања њиховог тачног броја и тиме се знатно отежава и 

онемогућава тачно и прецизно текстуално и графичко представљање овог показатеља. 
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Табела 106. Број заштићених културних добара у региону* 

Алфа-
нумерички 

код/ 
Матични 

број ЈЛС** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Врста непокретног културног добра 

Укупно 
НКД под 

претходном 
заштитом 

Споменик 
културе 

Просторно-
културно 

историјска 
целина 

Археолошко 
налазиште 

Знаменито 
место 

Степен заштите 

ИЗ ВЗ З ИЗ ВЗ З ИЗ ВЗ З ИЗ ВЗ З 

80047 Апатин  0 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 30 

80233 Кула  0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 81 

80306 Оџаци  0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 84 

80381 Сомбор– град  1 25 8 0 2 0 0 0 0 0 1 0 37 282 

RS121 Западнобачка област 1 32 25 0 2 1 0 0 1 0 1 0 63 
 

80039 Алибунар  0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

80098 Бела Црква  0 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 10 0 

80128 Вршац  2 17 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 27 0 

80217 Ковачица  1 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 

80225 Ковин  0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 

80292 Опово  0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

80314 Панчево– град  2 11 40 0 2 0 1 0 1 0 0 1 58 0 

80349 Пландиште  0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

RS122 Јужнобанатска област 5 45 62 0 2 0 2 1 2 1 0 2 122 
 

80055 Бач  2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8 76 

80063 Бачка Паланка  2 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11 121 

80080 Бачки Петровац  1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 47 

80101 Беочин  2 7 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 17 57 

80110 Бечеј  1 3 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 12 29 

80462 Врбас  0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 7 27 

80136 Жабаљ  1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 29 

80284 Град Нови Сад  2 22 171 0 6 1 0 1 0 1 1 1 206 1023 

80390 Србобран  0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 29 

80411 Сремски Карловци  2 0 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 9 0 

80446 Темерин  0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 38 

80454 Тител  1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 53 

RS123 Јужнобачка област 14 52 209 2 7 1 2 4 6 2 5 1 305 
 

80012 Ада  0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 63 

80195 Кањижа  0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 61 

80209 Кикинда  3 6 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 12 10 

80276 Нови Кнежевац  0 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 24 
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Алфа-
нумерички 

код/ 
Матични 

број ЈЛС** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Врста непокретног културног добра 

Укупно 
НКД под 

претходном 
заштитом 

Споменик 
културе 

Просторно-
културно 

историјска 
целина 

Археолошко 
налазиште 

Знаменито 
место 

Степен заштите 

ИЗ ВЗ З ИЗ ВЗ З ИЗ ВЗ З ИЗ ВЗ З 

80365 Сента  0 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 5 

80489 Чока  1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19 

RS124 
Севернобанатска 

област 
4 25 25 0 0 1 0 1 2 1 0 0 59 

 

80071 Бачка Топола  0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 54 

80241 Мали Иђош  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

80438 Суботица– град  2 12 54 0 1 1 0 1 0 0 3 2 76 143 

RS125 Севернобачка област 2 16 59 0 1 1 0 1 0 0 3 2 85 
 

80144 Житиште  0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 48 

80152 Зрењанин– град  0 54 24 0 1 0 0 0 0 0 1 0 80 260 

80250 Нова Црња  0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 

80268 Нови Бечеј  1 9 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 21 53 

80373 Сечањ  4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 29 

RS126 
Средњебанатска 

област 
5 69 35 0 1 0 0 1 0 0 1 0 112 

 

80179 Инђија  1 10 4 0 0 0 0 3 2 1 0 6 27 152 

80187 Ириг  9 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 25 138 

80322 Пећинци  4 19 8 0 1 0 0 0 1 0 0 1 34 186 

80357 Рума  0 16 4 0 0 0 2 1 2 0 0 4 29 252 

80403 
Сремска Митровица– 

град  
5 25 12 0 2 0 1 1 1 0 2 5 54 327 

80420 Стара Пазова  2 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 134 

80497 Шид  2 20 5 0 0 0 0 1 1 1 1 0 31 175 

RS127 Сремска област 23 112 40 0 4 0 3 6 7 2 3 20 220 
 

RS12 Регион Војводине 54 351 455 2*** 17 4 7 14 18 6 13 25 966***  
*Извор података: Покрајински завод за заштиту споменика културе, 2015, Завод за заштиту споменика културе Панчево, 2015, Завод за заштиту споменика културе 

Зрењанин, 2015, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, 2015, Завод за заштиту споменика културе Сремске Митровице, 2015, Међуопштински 

завод за заштиту споменика културе Суботица, 2015. 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
***Напомена: Просторно-културно историјска целина од изузетног значаја под називом „Фрушка гора са манастирима и другим споменицима“ 

обухвата делове територија Града Сремска Митровица и Града Нови Сад и следећих општина: Бачка Паланка, Беочин, Шид, Инђија, Ириг, односно 
подручје Националног парка Фрушка гора, и као таква није уврштена у тражени преглед непокретних културних добара.  

 



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2016. годину 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

165 
 

Показатељ 96: Број туриста и туристичких ноћења годишње 

 
 

Основни циљ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 
ПРИРОДЕ, ПРЕДЕЛА, КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 

И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УЗ ЗАШТИТУ ОД 
НЕПОГОДА И ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

Оперативни циљ Унапређење регионалних потенцијала за 
туризам и креативне индустрије 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 96 

Показатељ Број туриста и туристичких ноћења 
годишње -приказ по 
општинама/градовима и областима 

 
 
Опис показатеља: 
Повећање или смањење броја туриста показује ниво атрактивности подручја, квалитет и 
разноврсност понуде, као и у којој мери су постојеће комплементарне локалне активности 
интегрисане са туризмом. Од 2015. године статистички подаци се приказују детаљније, односно 

на нивоу општина/градова.  
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Туризам је једна од најзначајнијих привредних активности у данашње време с обзиром да се 
захваљујући иновацијама и технолошком развоју пољопривредна и индустријска производња све 
више механизују и смањују се потребе за радном снагом у овим секторима. Туризам се развија 

захваљујући развоју инфраструктуре и померању тежишта са примарног и секундарног на 

терцијарни сектор. Подаци о бројевима туриста и ноћења на одређеном простору указују на 
један аспект атрактивности простора. У времену глобализације и интензивних комуникација 
туризам је вишефункционална активност што се одражава у различитим гранама туризма: 
рекреативни, културни, пословни, транзитни, градски, сеоски, бањски, планински, наутички, 
ловни, екотуризам итд. У Србији је израђена Национална стратегија развоја туризма  
(„Службени гласнк РС“, бр. 98/2016) која представља званични документ са опредељењима за 
развој који је вишеструко значајан за оптималан развој територије. Реализација стратешких 

приоритета Просторног плана Републике Србије може допринети побољшању вредности ових 
показатеља. 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Статистичко праћење туризма је некомплетно. Показатељ би требало да се допуни 
информацијама о туристичким капацитетима. Комбиновањем ова два податка са другим подацима 

од значаја за просторни развој се могу добити сложенији показатељи просторног развоја 
туризма. 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
На основу датог показатеља може се констатовати да је две трећине општина у АП Војводини 
током 2015. године примило мање од 5 000 туриста. У осам општина забележено је преко 10.000 
туриста, а то су већи градови и бањски центри АП Војводине. Упоредни приказ 2013. и 2015. 

године указује на то да се у АП Војводини укупан број туриста годишње повећавао, изузев у 
средњебанатској области.     
 
Највећи број туристичких ноћења, преко 50 000, забележен је у следећим општинама/градовима: 
Град Нови Сад, Суботица – град, Зрењанин – град, општина Кањижа, општина Ириг и општина 
Апатин, док је у 27 општина број туристичких ноћења мањи од 10 000. Анализирајући упоредни 
приказ из 2013. и 2015. године, може се закључити да је број туристичких ноћења знатно опао у 

сремској и читавој банатској области. Број страних туриста и туристичких ноћења остварених од 
стране страних туриста и у 2015. години је највећи у јужнобачкој области.  
 
Такође, треба напоменути да две војвођанске општине (Србобран и Мали Иђош) нису имале 
податке о датом показатељу.  
 



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2016. годину 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

166 
 

 
Табела 107. Број туриста и туристичких ноћења годишње* 

Алфа-
нумерички 

код/ 
Матични 

број 
ЈЛС** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Доласци туриста Ноћења туриста 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

РС12 Регион Војводине 413332 227291 186041 994314 583399 410915 

 

РС121 
Западнобачка 
област 

18845 13517 5328 72746 58019 14727 

80381 Сомбор-град 9838 6570 3268 18357 10755 7602 

80047 Апатин 7530 6011 1519 51796 45735 6061 

80233 Кула 1324 795 529 2276 1242 1034 

80306 Оџаци 153 141 12 317 287 30 

 

РС122 
Јужнобанатска 
област 

24737 18134 6603 58588 42451 16137 

80314 Панчево-град 1029 594 435 1760 989 771 

80039 Алибунар 376 307 69 1838 1472 366 

80098 Бела Црква 788 777 11 6302 6291 11 

80128 Вршац 15108 10078 5030 29728 17088 12640 

80217 Ковачица 4789 3760 1029 9367 7133 2234 

80225 Ковин 1967 1967 0 7426 7426 0 

80292 Опово 383 354 29 921 806 115 

80349 Пландиште 297 297 0 1246 1246 0 

 

РС123 
Јужнобачка 

област 
179323 80526 98797 371495 168361 203134 

89010 Град Нови Сад 151372 61489 89883 297097 113205 183892 

80055 Бач 347 103 244 884 257 627 

80063 Бачка Паланка 3107 1285 1822 6577 2387 4190 

80080 Бачки Петровац 2548 1360 1188 4433 1776 2657 

80101 Беочин 2098 1632 466 4335 3118 1217 

80110 Бечеј 5130 3280 1850 18375 14075 4300 

80462 Врбас 6728 5523 1205 23163 21118 2045 

80136 Жабаљ 73 73 0 73 73 0 

80390 Србобран - - - - - - 

80411 Сремски Карловци 6138 4377 1761 11556 8276 3280 

80446 Темерин 1235 1002 233 3539 2981 558 

80454 Тител 547 402 145 1463 1095 368 

 

РС124 
Севернобанатска 
област 

26745 17310 9435 109741 87024 22717 

80209 Кикинда 7169 6192 977 35980 32505 3475 

80012 Ада 1023 440 583 2114 983 1131 

80195 Кањижа 13579 8082 5497 52892 42065 10827 

80276 Нови Кнежевац 435 435 0 4440 4440 0 

80365 Сента 3965 1630 2335 11680 4552 7128 

80489 Чока 574 531 43 2635 2479 156 

 

РС125 
Севернобачка 
област 

90184 52318 37866 162811 85218 77593 

80438 Суботица-град 86747 50234 36513 154224 79558 74666 

80071 Бачка Топола 3437 2084 1353 8587 5660 2927 

80241 Мали Иђош - - - - - - 

 

РС126 
Средњобанатска 
област 

19600 12779 6821 69431 43470 25961 

80152 Зрењанин-град 14713 8880 5833 54844 31881 22963 

80144 Житиште 249 233 16 728 694 34 

80250 Нова Црња 238 224 14 576 548 28 

80268 Нови Бечеј 3227 2425 802 9083 6553 2530 

80373 Сечањ 1173 1017 156 4200 3794 406 

 
РС127 Сремска област 53898 32707 21191 149502 98856 50646 
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Алфа-
нумерички 

код/ 
Матични 

број 
ЈЛС** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Доласци туриста Ноћења туриста 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

80403 
Сремска 
Митровица-град 

5179 2172 3007 13312 5220 8092 

80179 Инђија 1838 1071 767 3076 1509 1567 

80187 Ириг 20672 17760 2912 71087 62872 8215 

80322 Пећинци 83 83 0 423 423 0 

80357 Рума 12249 4540 7709 23962 7725 16237 

80420 Стара Пазова 11684 5826 5858 32185 17403 14782 

80497 Шид 2193 1255 938 5457 3704 1753 

*Извор: РЗС, 2016 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
-нема појаве 
 

Табела 108. Број туриста годишње-упоредни приказ* 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив 
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Туристи  
2013 

Туристи 
2015 

Укупно 
Туристи 
домаћи 

Туристи 
страни 

Укупно 
Туристи 
домаћи 

Туристи 
страни 

RS121 
Западнобачка 
област 

16827 11039 5788 18845 13517 5328 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

21769 15174 6595 24737 18134 6603 

RS123 
Јужнобачка 

област 
143933 60820 83113 179323 80526 98797 

RS124 
Севернобанатска 
област 

23534 15680 7854 26745 17310 9435 

RS125 
Севернобачка 
област 

70669 43246 27423 90184 52318 37866 

RS126 
Средњебанатска 

област 
20956 13021 7935 19600 12779 6821 

RS127 
Сремска 
област 

49450 36301 13149 53898 32707 21191 

RS12 АП Војводина 347138 195281 151857 413332 227291 186041 

*Извор: РЗС, 2016 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 

Табела 109. Број туристичких ноћења годишње-упоредни приказ* 

Алфа-

нумерички 
код** 

Назив 
статистичке 

територијалне 
јединице** 

Tуристичка ноћења 2013 Tуристичка ноћења 2015 

Укупно 
Ноћења 
домаћи 
туристи 

Ноћења 
страни 
туристи 

Укупно 
Ноћења 
домаћи 
туристи 

Ноћења 
страни 
туристи 

RS121 
Западнобачка 
област 

64176 48170 16006 72746 58019 14727 

RS122 
Јужнобанатска 
област 

61907 37344 24563 58588 42451 16137 

RS123 
Јужнобачка 
област 

310603 125013 185590 371495 168361 203134 

RS124 
Севернобанатска 
област 

124865 91045 33820 109741 87024 22717 

RS125 
Севернобачка 
област 

128987 76629 52358 162811 85218 77593 

RS126 
Средњебанатска 
област 

122747 72237 50510 69431 43470 25961 

RS127 
Сремска 
област 

159528 129065 30463 149502 98856 50646 

RS12 АП Војводина 928606 554777 373829 994314 583399 410915 

*Извор: РЗС, 2016 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
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Карта 38. Број туриста по јединицама локалних самоуправа 2015. године  

 

 

 
Карта 39. Број туристичких ноћења по општинама 2015. године 
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Показатељ 98: Број пројеката са међународним учешћем 

 
 

Основни циљ ИНТЕРЕСНО И ФУНКЦИОНАЛНО 
УМРЕЖАВАЊЕ РЕГИОНА ВОЈВОДИНА СА 

ДРУГИМ РЕГИОНИМА У ЕВРОПИ 

Оперативни циљ Учешће у програмима и пројектима 
трансграничне и 
међурегионалне сарадње 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 98 

Показатељ Број пројеката са међународним 

учешћем - приказ по областима 
 
 

Опис показатеља: 
Посебан значај за будући просторни развој имаће просторна интеграција Републике Србије и 
њених региона и општина у међународно окружење. Ово ће бити остварено на три нивоа: 
прекогранично, трансдржавно и међурегионално. Овим показатељом прати се успостављање 
међународне сарадње у оквиру појединих европских програма, као и за различите области: 
сарадња планинских регија, водних подручја, паневропских инфраструктурних коридора, 
културног наслеђа, урбаних центара, и других економских и социјалних веза које доприносе 

просторном одрживом развоју Републике Србије у европском окружењу. Показатељом се посебно 
прате облици прекограничне сарадње (cross-border cooperation - CBC) пограничних општина у 
Републици Србији, са пограничним територијалним јединицама суседних држава. 
 
 

Значај показатеља за просторни развој: 
Имплементација просторно-планских решења се остварује кроз пројекте који се финансирају из 

различитих извора. Један од могућих извора финансирања су страни фондови (међу којима се 
издвајају фондови ЕУ). Територијална сарадња је значајан вид сарадње међу државама 
чланицама Европске уније, али и шире. Пројекти територијалне сарадње се у државама ЕУ 
финансирају из неколико фондова међу којима су најзначајнији Европски фонд за регионални 
развој, Еврпски социјални фонд и Кохезиони фонд. Пројекти територијалне сарадње са државама 
кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ (међу којима је и Србија) се 

финансирају из Фонда за претприступну помоћ IPA, док европске државе које нису кандидати и 
потенцијални кандидати постоји Фонд за партнерство са суседством ENPI. 
 
 
Ограничења мерења показатеља: 
Овај показатељ у перспективи треба да обухвати и друге пројекте међународне сарадње који 

нису финансирани из IPA фонда. У току су припреме за наступајући буџетски период Европске 

уније од 2014. до 2020. године у оквиру кога ће се наставити прекогранична сарадња са 
суседним државама, а транснационалне области сарадње ће бити редефинисане. За просторно 
планирање је значајан и програм ESPON у који би Србија требало да се укључи од 2014. године 
и у оквиру кога такође треба да се реализују међународни пројекти. 
 
 
Стање показатеља за просторни развој: 

Према подацима које је доставила Канцеларија за европске интеграције Владе РС за 2015. 
годину, евидентно је смањење активности на учешћу у пројектима међународне сарадње у АП 
Војводини, са укупним бројем од 58 пројеката. Јужнобанатска област се издваја са највише 
пројеката и то 24, док су области са најмањим бројем међународних пројеката Западнобачка и 
Севернобачка област, са по два међународна пројекта у 2015. години. Ако посматрамо број 
реализованих пројеката са међународним учешћем на територији АП Војводине, у програму 

Румунија - Србија је 10, док је у програму Мађарска- Србија 12 реализованих пројеката, у 

програму Хрватска – Србија је шест а у Јадранском Програму три пројекта. 
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Табела 110. Број пројеката са међународним учешћем са степеном реализације 

Назив програма 

Реализација 
пројеката 
започета у 

2015. години 

(а) 

Реализација 
пројеката 

завршена у 
2015. години 

(б) 

Реализација 

пројеката који 
су били у току 
у 2015. години 
(не рачунајући 

а и б ) 

Реализација 
пројеката са 

међународним 
учешћем на 

територији АПВ 

Румунија - Србија 15 0 3 10 

Мађарска- Србија 4 8 0 12 

Бугарска  - Србија 4 24 2 / 

Хрватска - Србија 0 6 0 6 

Србија – БиХ 0 2 0 / 

Србија – Црна Гора 0 0 0 / 

Јадрански Програм 0 20 0 3 

Југоисточна Европа 0 0 0 / 

*Извор података: Влада РС, Канцеларија за европске интеграције,  
Сектор за програме прекограничне и транснационалне сарадње 

 
Табела 111. Број пројеката са међународним учешћем по областима 

Алфа-
нумерички 

код** 

Назив статистичке 
територијалне 

јединице** 

Број пројеката са међународним учешћем  

2011 2012 2013 2014 2015 

RS121 Западнобачка област 6 10 5 14 2 

RS122 Јужнобанатска област 27 20 19 19 24 

RS123 Јужнобачка област 59 98 71 63 11 

RS124 Севернобанатска област 41 39 13 16 5 

RS125 Севернобачка област 52 65 39 19 2 

RS126 Средњебанатска област 14 15 17 13 10 

RS127 Сремска област 1 5 … 8 4 

RS12 АП Војводина 200 252  152 58 
*Извор података: Влада РС, Канцеларија за европске интеграције,  
Сектор за програме прекограничне и транснационалне сарадње 
**НСТЈ-Номенклатура статистичких територијалних јединица 
... не располаже се податком  
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Показатељ 102: Промет путника и робе у речним лукама 

 

Основни циљ ИНТЕРЕСНО И ФУНКЦИОНАЛНО 
УМРЕЖАВАЊЕ РЕГИОНА ВОЈВОДИНА 
СА ДРУГИМ РЕГИОНИМА У ЕВРОПИ 

Оперативни циљ Трговинске везе са окружењем 

Редни број из Програма имплементације ППРС 
2011-2015. године 

Показатељ 102 

Показатељ Промет путника и робе у речним 
лукама 

 
 

Опис показатеља: 

Показатељ приказује колики је остварен промет робе у речним лукама укупно за Републику 
Србију и по важнијим пристаништима (Београд, Нови Сад, Ковин, Панчево, Прахово, Сремска 
Митровица и Смедерево) у тонама. Посебно треба да се покаже степен уједначавања 

карактеристика пловних путева и транспортне инфраструктуре и достизање нивоа развоја у 
државама чланицама ЕУ, као и развој путничког саобраћаја. Показатељ се израчунава тако што 
се узима у обзир обим робног саобраћаја међу речним лукама, укупно за АП Војводину и по 
важнијим пристаништима, односно лукама. 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Примена показатеља је усмерена према основном циљу развоја водног транспорта које се тиче 

повећања конкурентске способности речног транспорта подизањем нивоа квалитета услуге у 
лукама, која ће омогућити рационалну прерасподелу између видова саобраћаја и изградњу 
ефикасног саобраћајног система Републике Србије. 
 

Ограничења мерења показатеља: 
Поред основног ограничења што показатељ не приказује промет путника у речним лукама, 
показатељ не приказује још квалитет транспорта, време које је потребно да се транспорт 

оствари, време које је потребно за утовар и истовар робе, складиштење робе, итд. 
 
Табела 112. Промет робе у пристаништима у АП Војводини, у тонама 2013. године 

Врста промета 
Укупно Нови Сад Ковин Панчево 

Сремска 

Митровица Врста робе 

Војводина - укупно 2881946 1178045 46730 1244022 413149 

     Унутрашњи промет 1090277 282764 41477 427753 338283 

          Утовар 567798 34441 39772 371693 121892 

          Истовар 522479 248323 1705 56060 216391 

     Међународни промет 1791669 895281 5253 816269 74866 

          Извоз 1353832 626423 1275 659313 66821 

          Увоз 437837 268858 3978 156956 8045 
Извор података: Републички завод за статистику 

 
 
Табела 113. Промет робе у пристаништима у АП Војводини, у тонама 2014. године 

Врста промета 
Укупно Нови Сад Ковин Панчево 

Сремска 
Митровица Врста робе 

Војводина - укупно 3013848 1274974 245766 1280096 213012 

     Унутрашњи промет 986866 211301 240424 404748 130393 

          Утовар 620091 11380 232946 375765 - 

          Истовар 366775 199921 7478 28983 130393 

     Међународни промет 2026982 1063673 5342 875348 82619 

          Извоз 1485616 818487 2588 582572 81969 

          Увоз 541366 245186 2754 292776 650 

- нема појаве 
Извор података: Републички завод за статистику 
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Табела 114. Промет робе у пристаништима у АП Војводини, у тонама 2015. године 

Врста промета 
Укупно Нови Сад Ковин Панчево 

Сремска 
Митровица Врста робе 

Војводина - укупно 2288841 981101 308763 650170 348807 

     Унутрашњи промет 640984 16711 266366 49644 308263 

          Утовар 389718 8987 264642 10398 105691 

          Истовар 251266 7724 1724 39246 202572 

     Међународни промет 1647857 964390 42397 600526 40544 

          Извоз 1254177 765021 39792 408820 40544 

          Увоз 393680 199369 2605 191706 - 

- нема појаве 
Извор података: Републички завод за статистику 

 

 
Карта 40. Промет робе у пристаништима 

 
Стање показатеља за просторни развој: 
Осим основних карактеристика о количини оствареног брута (brt) у лукама у којима се мери 
остварени промет, овај показатељ није уврстио и остале луке које су класификоване кроз 
просторну, планску и међународну документацију (Сента, Сомбор, Апатин). Разлог недоступности 
података за остале луке није познат. У односу на 2013. годину приметан је значајан пад промета 

у свим лукама, посебно у Панчеву (2015. године) и Новом Саду (2015. године), док је значајан 
пораст забележен једино у луци Ковин. У складу са тим, значајнији пад је евидентан у 
унутрашњем промету, док је мања флуктуација у међународним оквирима. Тенденција 
неуједначености промета наставља се и у 2014. и 2015. години што и даље указује на недовољну 
уравнотеженост транспортног система и просторног развоја. Такође као недостатак овог 

показатеља констатује се непостојање или недоступност података о структури промета по 
класама роба.  
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Показатељ 104: Густина друмских и пружних прелаза по деоницама 

граничног подручја 

 

Основни циљ ИНТЕРЕСНО И ФУНКЦИОНАЛНО 
УМРЕЖАВАЊЕ РЕГИОНА ВОЈВОДИНА СА 
ДРУГИМ РЕГИОНИМА У ЕВРОПИ 

Оперативни циљ Пропусност граница 

Редни број из Програма имплементације ППРС 

2011-2015.године 

Показатељ 104 

Показатељ Густина друмских и пружних 
прелаза по деоницама граничног 
подручја - приказ по областима 

 
 
Опис показатеља: 
Показатељ представља број друмских и пружних граничних прелаза на дужину границе (по /km). 
Боља просторно-функционална интегрисаност у окружење подразумева појачане потребе 
прекограничног саобраћаја и већу пропусност граница, што је и прилика за јачање регионалне 
економије за шта велики значај имају места граничних прелаза. 

 
 
Значај показатеља за просторни развој: 
Боља просторно-функционална интегрисаност у окружење, подразумева појачане потребе 
прекограничног саобраћаја и већу пропусност граница. То је уједно и прилика за јачање 
регионалне економије у коме велики значај имају места граничних прелаза. 

 

 
Ограничења мерења показатеља: 
Ограничења овог показатеља су што не приказује просечно утрошено време чекања на 
граничним прелазима (укупно и по прелазима), посебно за путнике, посебно за робу, као и 
квалитет граничног прелаза. Такође, неопходно је у будућем периоду мерити и стандарде 
инфраструктурне опремљености граничних прелаза.   

 
 
Стање показатеља за просторни развој: 
Најгушћа мрежа граничних друмских прелаза је са Републиком Хрватском (10), док је у односу 
на железничке прелазе густина приближно избалансирана. Са Босном и Херцеговином је утврђен 
само један друмски прелаз. Поред друмског прелаза који је отворен у току 2014. године (Бачки 
Виногради - Аshothalom), у 2015. години отворен је стари друмски гранични прелаз са 

Републиком Мађарском (Хоргош 2 на ДП бр.100), са режимом рада у складу са оптерећењем на 

Хоргошу 1 (ДП А1) и Келебији (ДП бр.11).  Овај прелаз ће значајно побољшати брзину и смањити 
време чекања, посебно у вршним периодима на граничним прелазима Хоргош и Келебија. 
Показатељ је ограниченог формата приказа, јер не даје информације о инфраструктурном стању 
и стању опремљености прелаза. 

 

 
Табела 115.  Густина друмских и пружних прелаза по деоницама граничног подручја 

(бр.прел./100 km) 

Деонице границе 
пружни прелази друмски прелази 

број густина број густина 

Република Мађарска 2 1,16 7 4,05 

Република Хрватска 2 0,78 10 3,91 

Република Румунија 2 0,68 7 2,40 

Република Босна и Херцеговина 1 3,13 1 3,13 

Укупно АП Војводина 7 0,93 25 3,31 

Извор података: „Стратегија интегрисаног управљања границом“, 2006, РПП АП Војводине, 2011, 
''Стратегијa интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2017-2020'', Сл.Гл. РС, 2017 
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приказ по областима 

 
Карта 41. Густина друмских и пружних прелаза по деоницама граничног подручја 

 

 
Табела 116.  Промет путничких моторних возила, по граничним прелазима, I квартал 

2015. године (без малограничног промета) 

 Улаз Излаз 

укупно 
путнички 

аутомобили 
аутобуси мотоцикли укупно 

путнички 
аутомобили 

аутобуси мотоцикли 

Према Мађарској 208259 201436 6818 5 234622 227999 6618 5 

Од тога:         
Хоргош 110374 104104 6270 - 126756 120779 5977 - 

Келебија 42047 41644 403 - 47328 46863 465 - 

Остало 55838 55688 145 5 60538 60357 176 5 

Према Румунији 61275 60911 361 3 57751 57407 340 4 

Од тога:         
Ватин 9979 9879 100 - 9843 9758 84 1 

Ђердап* 27765 27630 135 - 24134 24005 129 - 

Калуђерово 9894 9881 10 3 10156 10142 11 3 

Остало 13637 13521 116 - 13618 13502 116 - 

Према Хрватској 295123 289629 5492 2 314425 308986 5437 2 

Од тога:         
Батровци 128815 124671 4144 - 149416 145332 4084 - 

Мост Бачка 
Паланка 59219 58642 577 - 59640 59095 544 1 

Остало 107089 106316 771 2 105369 104559 809 1 

Извор података: Статистика саобраћаја и телекомуникација, Гранични промет путничких моторних возила и 

путника у Републици Србији – И квартал 2015 – САОПШТЕЊЕ СВ30 број 143 - год. ЛXВ, 29.05.2015. 
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Табела 117.  Промет путничких моторних возила, по граничним прелазима, II квартал 

2015. године (без малограничног промета) 

 Улаз Излаз 

укупно 
путнички 

аутомобили 
аутобуси мотоцикли укупно 

путнички 
аутомобили 

аутобуси мотоцикли 

Према Мађарској 293636 284243 9268 125 279256 269942 9185 129 

Од тога:         
Хоргош 171925 163417 8450 58 152777 144404 8298 75 

Келебија 55653 55005 648 - 54986 54280 706 - 

Остало 66058 65821 170 67 71493 71258 181 54 

Према Румунији 77386 76528 744 114 73114 72426 565 123 

Од тога:         
Ватин 13320 13093 226 1 11314 11182 130 2 

Ђердап* 31146 30861 285 - 29671 29447 224 - 

Калуђерово 14863 14816 43 4 14452 14417 32 3 

Остало 18057 17758 190 109 17677 17380 179 118 

Према Хрватској 390760 383349 7410 1 374780 366903 7872 5 

Од тога:         
Батровци 212085 206209 5876 - 202196 195877 6319 - 

Мост Бачка 
Паланка 

62854 62198 656 - 63781 63107 673 1 

Остало 115821 114942 878 1 108803 107919 880 4 

Извор података: Статистика саобраћаја и телекомуникација,Гранични промет путничких моторних возила и 
путника у Републици Србији – ИИ квартал 2015 – САОПШТЕЊЕ СВ30 број 220 - год. ЛXВ, 29.05.2015. 
 

 
Табела 118.  Промет путничких моторних возила, по граничним прелазима, III квартал 

2015. године (без малограничног промета) 
 

 Улаз Излаз 

укупно 
путнички 

аутомобили 
аутобуси мотоцикли укупно 

путнички 
аутомобили 

аутобуси 
мотоцикл

и 

Према Мађарској 523292 510918 12085 289 469589 457701 11619 269 

Од тога:         
Хоргош 361259 350343 10823 93 289948 279868 9994 86 

Келебија 72921 71905 1016 - 82077 80771 1306 - 

Остало 89112 88670 246 196 97564 97062 319 183 

Према Румунији 109634 108451 984 199 105752 104743 823 186 

Од тога:         
Мокрање 5950 5908 42 - 5757 5711 46 - 

Ђердап* 45049 44699 350 - 42463 42177 286 - 

Калуђерово 19031 18818 43 170 19653 19484 18 151 

Остало 39604 39026 549 29 37879 37371 473 35 

Према Хрватској 598891 590683 8191 17 601314 593277 8028 9 

Од тога:         
Батровци 380129 373278 6851 - 388929 382405 6524 - 

Мост Бачка 
Паланка 

61619 61145 474 - 60218 59688 530 - 

Остало 157143 156260 866 17 152167 151184 974 9 

Извор података: Статистика саобраћаја и телекомуникација,Гранични промет путничких моторних возила и 
путника у Републици Србији – ИИИ квартал 2015 – САОПШТЕЊЕ СВ30 број 307 год. ЛXВ, 20.11.2015. 
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Табела 119.  Промет путничких моторних возила, по граничним прелазима, IV квартал 

2015. године (без малограничног промета) 

 Улаз Излаз 

укупно 
путнички 

аутомобили 
аутобуси мотоцикли укупно 

путнички 
аутомобили 

аутобуси мотоцикли 

Према Мађарској 290841 282722 8064 55 258515 250208 8259 48 

Од тога:         
Хоргош 165029 157574 7451 4 136516 128924 7590 2 

Келебија 66524 65951 573 - 58456 57822 634 - 

Остало 59288 59197 40 51 63543 63462 35 46 

Према Румунији 90721 90115 581 25 85068 84522 523 23 

Од тога:         
Мокрање 12596 12443 153 - 12528 12396 132 - 

Ђердап* 49803 49625 178 - 44004 43851 152 1 

Калуђерово 11757 11669 77 11 12170 12094 70 6 

Остало 16565 16378 173 14 16366 16181 169 16 

Према Хрватској 384761 376018 8682 61 351579 341915 9614 50 

Од тога:         
Батровци 201115 193816 7299 - 175847 167618 8229 - 

Мост Бачка 
Паланка 73640 73090 550 - 74552 73985 567 - 

Остало 110006 109112 833 61 101180 100312 818 50 

Извор података: Статистика саобраћаја и телекомуникација,Гранични промет путничких моторних возила и 
путника у Републици Србији – ИВ квартал 2015 – САОПШТЕЊЕ СВ30 број 059 - год. ЛXВИ, 11.03.2016. 
*Гранични прелаз ван АПВ 
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3. РЕАЛИЗАЦИЈА СТРАТЕШКИХ ПРИОРИТЕТА ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АП ВОЈВОДИНЕ 
 

Стратешки развојни приоритети различитих сектора, који се реализују у вишегодишњем периоду кроз један или више пројеката, представљају кључне 
иницијаторе развоја и неопходне факторе унапређења услова живота и рада на територији АП Војводине. С тим у вези, степен и квалитет реализације 
ових пројеката утичу директно на остварење пројектованог нивоа економског раста и развоја Покрајине, неопходних за успостављање принципа и 
усвајања савремених стандарда и модела управљања расположивим ресурсима. 
 
Табела 120. Стање сратешких приоритета за 2016. годину 

Ред. бр. 
стратешког 
приоритета 

Назив стратешког приоритета 

Покрајински 
секретаријат учесник 

у реализацији 
стратешког 
приоритета 

 и учесници у 
суфинансирању 

пројеката 

Стање стратешког приоритета за 2016. годину 

** 

Успостављање информационог система о 
пољопривредном земљишту, компатибилним 
системима географске информатике, у циљу 
формулисања испровођења земљишне политике 
у складу са законима ЕУ. 

ПСПВШ11 Нема пристиглих података 

2. Комасација пољопривредног земљишта ПСПВШ Нема пристиглих података 

4. Унапређење система за наводњавање ПСПВШ 
У ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ је у току израда ППППН система за 
наводњавање Срема (планирано усвајање на Скупштини АПВ у 2017. години). 

* 
Пројекат о биодиверзитету шума на регионалној 
основи 

ПСПВШ Нема пристиглих података 

* Доношење ловних основа по регионима  ПСПВШ Нема пристиглих података 

8. 

Повећање површина под шумама - оснивање 
нових шума првенствено на подручју Баната и 
Бачке 
 
Превођење изданачких шума у високи узгојни 
облик (конверзија) - На подручју НП „Фрушка 
гора“ и „Вршачки брег“, на површини од 
најмање 2000 hа годишње 

ПСПВШ Нема пристиглих података 

ПСПВШ Нема пристиглих података 

14. 
Програм истраживања могућности 
експлоатације кречњака на северним падинама 
Фрушке Горе 

ПСЕГС, 
Геолошки завод Србије 

ПСЕГС у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Сл. 
гласник РС“, бр. 101/2015) има надлежност да финансира овај Програм, и у 
последњим разговорима са Геолошким заводом Србије је констатовано да би 
завод могао да изведе истраживања по овом Програму. У 2016. години није било 
активности. Због недостатка финансијских средстава није планирана реализација 
Програма ни у 2017. години. Од овог Програма се није одустало, али због 
недостатка финансијских средстава неће бити реализован до даљњег. Што се 
тиче реализације овог Програма дошло је до одступања у динамици реализације. 

                                                           
11 Списак скраћеница је дат на почетку Извештаја 



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2016. годину 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

178 
 

Ред. бр. 
стратешког 
приоритета 

Назив стратешког приоритета 

Покрајински 
секретаријат учесник 

у реализацији 
стратешког 
приоритета 

 и учесници у 
суфинансирању 

пројеката 

Стање стратешког приоритета за 2016. годину 

16. 
Програм истраживања лежишта тресета и 
тресет-вивијанита 

ПСЕГС, 
Геолошки завод Србије 

ПСЕГС у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Сл. 
гласник РС“, бр. 101/2015) има надлежност да финансира овај Програм, и у 
последњим разговорима са Геолошким заводом Србије је констатовано да би 
завод могао да изведе истраживања по овом Програму. У 2016. години није било 
активности. Због недостатка финансијских средстава није планирана реализација 
Програма ни у 2017. години. Од овог Програма се није одустало, али због 
недостатка финансијских средстава неће бити реализован до даљњег. Што се 
тиче реализације овог Програма дошло је до одступања у динамици реализације. 

20.2. 
Успостављање мреже мониторинга отпадних 
емисија вода у реципијенте из индустријских 
постројења 

ПСУЗЖС Нема пристиглих података 

20.3. 
Идентификација најугроженијих локалитета на 
територији АП Војводине 

ПСУЗЖС 
Нема пристиглих података 

20.5. 
Успостављање аутоматског мониторинга ваздуха 
на емитерима на територији АПВ 

ПСУЗЖС Нема пристиглих података 

23. 

Изградња 
регионалних 
центара за 
управљање 
комуналним 
отпадом12 
 

Нови Сад (Јужнобачки округ) 

ПСУЗЖС 

Нема пристиглих података 

Инђија (Сремски округ без 
Сремске Митровице) 

Нема пристиглих података 

Суботица (Севернобачки 
округ) 

Нема пристиглих података 

Регион Сремска Митровица – 
Шабац 

Нема пристиглих података 

Западнобачки регион Нема пристиглих података 

Регионални центар Вршац Нема пристиглих података 

Регионални центар Панчево Нема пристиглих података 

Регионални центар Зрењанин Нема пристиглих података 

25. 

Дефинисање локације регионалног складишта 
опасног отпада за потребе Покрајине на 
територији Средње банатског округа 
 

ПСУЗЖС Нема пристиглих података 

32. 

Повећање укупне 
површине под 
заштитом до 10% 
територије АП 
Војводине кроз 

Горње Потисје 

ПСУЗЖС 

Очекује се проглашење Парка природе „Мртваје горњег Потисја“ до краја 2016. 
године. 

Потамишје 
Студија заштите је прослеђена надлежном министарству ради даљег вођења 
поступка заштите 

Капетански рит У току су измене и допуне студије заштите. 

                                                           
12 Детаљан опис стања стратешког приоритета за 2015. годину ће бити наведен после табеле, у поглављу 3.1. 
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Ред. бр. 
стратешког 
приоритета 

Назив стратешког приоритета 

Покрајински 
секретаријат учесник 

у реализацији 
стратешког 
приоритета 

 и учесници у 
суфинансирању 

пројеката 

Стање стратешког приоритета за 2016. годину 

проглашење нових 
заштићених подручја. 
Валоризација и 
израда Студија 
заштите за подручја: 

Босутске шуме 

Студија заштите подручја Парка природе „Босутске шуме“ је урађена и 
достављена Секретаријату, али је у току процес званичног враћања студије 
Покрајинском заводу за заштиту природе како би се урадиле додатне измене и 
допуне. 

Караш-Нера 
Стратешки приоритет је реализован у 2015. години. Током 2016. године дошло је 
до промене правног статуса и назива управљача. 

Русанда 
Стратешки приоритет је реализован у 2014. години 
У току је промена управљача Парка природе „Русанда“. Својство управљача 
преузима Јавна установа „Резервати природе Зрењанина“. 

33. 
 

Ревизија статуса (врсте, режима и граница 
заштите) раније проглашених заштићених 
подручја и усклађивање са важећом законском 
регулативом:  
Ревизија и израда Студије заштите за:  
ПП “Поњавица“ 

ПСУЗЖС 

Стратешки приоритет је реализован у 2015. години. 

СРП „Засавица“ 
Израђена је нова студија заштите и стављена у процедуру проглашења 
Специјалног резервата природе (поступак води надлежно Министарство), са 
предложеном површином од 1128,55 ha. 

ПП „Јегричка“ 
Документи за заштиту (Нацрт акта о заштити и Студија заштите) прослеђени су 
надлежном министарству ради добијања сагласности. 

ПП „Стара Тиса“  
Документи за заштиту (Нацрт акта о заштити и Студија заштите) прослеђени су 
надлежном министарству ради добијања сагласности. 

СРП „Селевењске пустаре“ Ревизија подручја завршена, тренутно је у изради студија заштите подручја. 

СРП „Пашњаци велике дропље“ 
Израђена је нова студија заштите подручја, на основу које се површина подручја 
проширује са 979,44ha повећана на 4256,47ha. Студија је послата надлежном 
министарству ради даљег спровођења поступка заштите. 

34. 
Рамсарска листа - уписивање Окањ баре 
(могућност уписа заједно са Русандом) 

ПСУЗЖС Није покренута процедура за номинацију СРП „Окањ баре“ за Рамсарко подручје. 

36.1. 
Успостављање еколошке мреже на подручју АП 
Војводине као дела еколошке мреже Републике 
Србије (НЕМ) 

ПСУЗЖС Нема пристиглих података 

38. 

Израда и доношење 
просторних планова 
подручја посебне 
намене за већа 
заштићена подручја 

ППППН „Суботичке 
пустаре и језера“ 

ПСУЗЖС 

ППППН „Суботичке пустаре и језера“ донет на седници Скупштине АП Војводине, 
4. марта 2016. године и објављен у „Службеном листу АПВ“, бр. 10/2016. 

ППППН 
мултифункционалног 
еколошког коридора Тисе  

ППППН мултифункционалног еколошког коридора Тисе донет на седници 
Скупштине АП Војводине, 8. априла 2015. године и објављен у „Службеном листу 
АПВ“, бр. 14/2015. 

ППППН СРП „Слано 
Копово“ 

У 2015. години завршени су послови јавног увида Нацрта плана и исти је предат у 
даљу процедуру. У 2016. години, током издавања водне сагласности, уочен је 
просторни конфликт између планских решења у областима водопривреде и 
заштите природе које је потребно разрешити у наредном периоду уз сарадњу: 
ЈВП “Воде Војводине“, ПСПВШ, ПСУЗЖС, ПЗЗП, ЗУВ. 
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Ред. бр. 
стратешког 
приоритета 

Назив стратешког приоритета 

Покрајински 
секретаријат учесник 

у реализацији 
стратешког 
приоритета 

 и учесници у 
суфинансирању 

пројеката 

Стање стратешког приоритета за 2016. годину 

ППППН СРП „Тителски 
брег“ 

ППППН СРП „Тителски брег“ донет на седници Скупштине АП Војводине, 4. марта 
2016. године и објављен у „Службеном листу АПВ“, бр. 10/2016. 

45. 

Стварање 
иновативне 
конзерваторске 
политике за 
историјске градове 
и нови приступ 
појединачним 
споменицима 
културе у односу на 
окружење13 

Петроварадинска  
тврђава – израда 
пројектне документације, 
рестаурација, 
конзервација, 
реконструкција и 
санација 
Петроварадинске 
Тврђаве и Подграђа 

ПСКЈИОВЗ, 
МКИ, Фонд за 

капитална улагања 
АПВ, Град Нови Сад, 
донација банке Banca 

Intesa 

Током 2016. године Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада 
реализовао је, у сарадњи са градским јавним предузећима, сродним установама и 
удружењима грађана, више различитих активности које се односе на реализацију 
овог стратешког приоритета. 
У зависности од финансијских могућности, реализација пројекта ће бити 
настављена и у 2017. години, с обзиром да је део планираних пројеката наведен 
као стратешки приоритет у апликацији „Нови Сад 2021– европска престоница 
културе“. 

Пренамена простора 
музеја Батинске битке у 
оквиру СРП Горње 
Подунавље у туристичко-
еколошки пункт 

ПСКЈИОВЗ, 
ПЗЗСК, 

Градски музеј у 
Сомбору 

Због знатног умањења средстава планираних у буџету АПВ за културу у 2016. 
години, у буџету Секретаријата нису могла бити планирана средства за радове на 
пројекту Ревитализације Музеја Батинске битке, тако да пројектне активности 
нису реализоване.  
Радови које је Градски музеј у Сомбору реализовао на конзервацији и поправци 
интерактивне мапе јединица учесника Батинске битке (највећег експоната Музеја 
Батинске битке) завршени су почетком 2016. године, а мапа је 12. маја текуће 
године, у оквиру манифестације „Музеји Србије: 10 дана од 10 до 10“ свечано 
презентована јавности у објекту Градског музеја у Сомбору, где ће бити 
привремено смештена док се не реализује генерална реконструкција и 
ревитализација Музеја Батинске битке, и тако створе оптимални и безбедни 
услови за њено враћање.  
Пројектне активности ће бити настављене у 2017. години у зависности од 
финансисјских могућности. 

SIRMIUM – Град царева и 
царски град 

ЗЗСКСМ, РЗЗСК, 
ПСКЈИОВЗ,  

Град Сремска 
Митровица 

регија ФВГ (Италија), 
други међународни 

партнери 

Настављена је реализација пројекта истраживања, заштите и презентације 
античког наслеђа Сирмијума. Пројектне активности у 2016. години реализовали 
су: 
1 Завод за заштиту споменика културе, Сремска Митровица, 
2 Музеј Срема, Сремска Митровица, 
3 Археолошки институт, Београд, 

46. 

Идентификација 
урбаног и 
архитектонског 
наслеђа као 
туристичког 
потенцијала 

Идентификација урбаног 
и руралног 
архитектонског, 
материјалног и 
нематеријалног наслеђа 
као туристичког 

ПСКЈИОВЗ 

Фокус пројектних активности усмерен је на индустријско и техничко наслеђе АПВ, 
с обзиром да оно представља изузетно значајан развојни и просторни потенцијал, 
да је ова врста наслеђа у фокусу међународних институција заштите културног 
наслеђа (УНЕСКО и ИКОМОС), као и на то да се у Србији овај вид урбаног 
непокретног наслеђа истражује, идентификује и штити тек последњих неколико 
година. Такође, рализовани су и други пројекти којима се идентификује и 

                                                           
13 Детаљан опис стања стратешког приоритета за 2015. годину је наведен после табеле, у поглављу 3.1. 
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потенцијала АПВ. валоризује као културно-туристички развојни потенцијал урбано и рурално 
архитектонско, материјално и нематеријално наслеђе које до сада није стручно 
обрађено и презентовано. 

47. 

Прекогранична и 
међународна 
сарадња у области 
заштите културног 
наслеђа и неговања 
мултикултуралности 

„Векови Бача“ 
ПСКЈИОВЗ, 

МКИ 
Фонд ЕУ ФП7 

Наставак активности на реализацији пројекта у 2016. години: 
1. ПЗЗЗСК, Петроварадин 
2. Фонд „Векови Бача“, Бач14 
3. Општина Бач 
4. Музеј Војводине, Нови Сад 

„Музеј и Колеџ TERRA“ у 
Кикинди 

МКИ, 
ПСКЈИОВЗ, 

Општина Кикинда 

Током 2016. године настављени су радови на санацији и претварању објекта 
Мањежа (Старе касарне) у Кикинди у Музеј ТЕРРА, започети у претходном 
периоду. Радове финансира МКИ преко конкурса „Градови у фокусу 2016“ у 
износу од 19.200.000,00 рсд, а пројектом је претвиђен завршетак грађевинских 
радова на објекту. Поступак јавних набавки за наведене радове је у току. 
ПСКЈИОВЗ је суфинансирао набавку дела музејско-галеријске опреме будућег 
Музеја у износу од 350.000,00 рсд, а наведеним средствима су набављени ТВ 
апарат веће дијагонеле за будућу сталну поставку и галеријски постамени. 
Средствима компаније НИС, путем конкурса „Заједници – заједно“ у износу од 
700.000,00 рсд у току је извођење санационих радова на анексу зграде будућег 
Музеја, а радови су у току и биће настављени у 2017. години. 

Регионални центар за 
баштину Баната –
CONCORDIA и 
презентација културног 
наслеђа општине Вршац 

ПСКЈИОВЗ 

Због знатног умањења средстава планираних у буџету АПВ за културу у 2016. 
години, нису реализоване планиране активности (опремање музејске поставке 
Вршачког замка – Куле савременом опремом за нову сталну поставку, а нису 
спроведене ни активности на изради и постављању нове сталне поставке).  
Сходно томе, у пројекту ће доћи од одступања у утврђеној динамици реализације. 

Конзервација, 
рестаурација и 
презентација 
средњевековних 
манастира Арача (Нови 
Бечеј) и Раковац 
(Беочин) 

ПЗЗСК, 
Музеј Војводине 

Током 2016. године, и поред знатног умањења средстава, настављен је рад на 
истраживању, заштити и презентацији средњевековних манастира Арача (Нови 
Бечеј) и Градина – Домбор у Раковцу (Беочин), у циљу њихове заштите и 
стављања у функцију одрживог развоја локалних заједница. Првобитно 
планирани обим активности није у целости реализован, због недостатка 
средстава, али је и поред тога реализован велики број активности. 

48. 

Израда пројеката:  
- пројекат културних стаза и 
- пројекат обједињавања природних и 

културних потенцијала у културна подручја 
ПСКЈИОВЗ 

Нема активности на овом пројекату с обзиром на надлежности ПСКЈИОВЗ и сходно 
томе да је за реализацију оваквих пројеката неопходна измена правне 
регулативне у области заштите културног наслеђа која налаже координацију 
стручних установа заштите културног и природног наслеђа и других институција, 
органа и служби. 

* ''Карактеризација предела Србије'' – ПСУЗЖС Нема пристиглих података. 

                                                           
14 Детаљан опис стања стратешког приоритета за 2015. годину је наведен после табеле, у поглављу 3.1. 
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идентификација предела различитог карактера 
на регионалном нивоу 

52. 
Израда катастра простора угрожених 
елементарним непогодама 

ПСУЗЖС Нема пристиглих података. 

* 

Студија о зонама и подручјима реално могуће 
демографске ревитализације (дефинисањем 
мера активне политике према миграцијама 
становништва у склопу одрживог регионалног 
развоја Србије) 

ПССПДРП Нема активности. 

59. 

Формирати „банке локација“ на локалном нивоу, 
тј. базе података о локацијама планираним за 
изградњу, браунфилд локацијама и сл., чиме ће 
се омогућити ефикасније и брже активирање 
локација и изградња 

ПСРРМСЛС 
ПСУЗЖС 

У ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ настављено је са прикупљањем и обрадом 
преосталих података о радним зонама, као и са њиховом промоцијом. 
У 2016. години урађено је пребацивање Студије размештаја радних зона на 
територији АП Војводине у Информациони систем просторних података о 
размештају радних зона у АП Војводини. Коначни циљ je обрада и промоција свих 
радних зона у АП Војводини у циљу приказивања атрактивности локација и 
привлачења потенцијалних инвеститора. 

61. 
Донети мере и инструменте за спровођење РПП 
АПВ у области Функционалног умрежавања и 
развоја градова 

ПСРРМСЛС 
Стратешки приоритет је реализован. Вршац и Кикинда су добили статус града 
према Закону о територијалној организацији РС („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007 и 18/2016). 

62. Јачати локалне иницијативе ПСРРМСЛС 

У току је реализација пројекта „Смањење катастрофа, стандардизована опасност 
и процена ризика (DR SHARE)“ – носилац пројекта је Вуковарско-сријемска 
жупанија. Партнери на пројекту су: 
- Хрватска: Агенција за развој Вуковарско-Сријемске жупаније „Храст“ и Државна 
управа за заштиту и спашавање;   
- Србија: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправи,  Фонд „Европски послови“ Аутономна покрајина 
Војводина;  
- Босна и Херцеговина: Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства 
Бродско-Посавске жупаније.  
Укупна вредност пројекта: 281.222 евра; Суфинансирање ЕУ: 210.227 евра (= 
74,75% од укупне вредности); почетак пројекта: 01.01.2016. године. Трајање 
пројекта 18 месеци.  
Циљеви пројекта: 1.) размена искустава и релевантних података за контролу 
управљања ризицима, 2.) омогућавање одговарајућег информисања и сарадње 
међу партнерима у вези превенције ризика кроз прилагођавање симбола 
контроле управљања ризицима, 3.) олакшавање управљања ризицима, 4.) израда 
ИТ алата за контролу управљања ризицима, 5.) обучавање особља које управља 
ризицима за коришћење ИТ алата за контролу управљања ризицима.  

65. 
Заустављање даљег биолошког пражњења 
руралних подручја 

ПССПДРП Нема активности. 

66. Стимулација и повећање инвестирања у ПСПВШ Нема пристиглих података. 
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Стање стратешког приоритета за 2016. годину 

рурална подручја 

71. 
Децентрализација услуга јавних служби и 
њихово спуштање на локални ниво 

ПСРРМСЛС 

Реализација стратешког приоритета успостављања „Услужних центара“ у 
канцеларијама општинских и градских управа и „Система 48“ у решавању 
проблема у комуналној сфери, настављена je кроз исти пројекат суфинансирањем 
увођења система за побољшање комуникације грађана са локалном самоуправом 
у комуналној области у преосталим јединицама локалне самоуправе на 
територији АП Војводине. 

72. 

Замена објеката у 
постојећој мрежи и 
повећање 
капацитета 
доградњом 
предшколских и 
школских објеката, 
као и побољшање 
услова рада 
високошколских 
установа 

Доградња и адаптација 
постојећих и изградња 
нових објеката 
предшколских установа 

ПСОУНЗ 
ПСВОНИД 

Реализација стратешког приоритета се одвија кроз различите фазе, што је 
детаљно приказано у поглављу 3.1. Доградња и адаптација 

постојећих и изградња 
нових објеката школских 
установа 

Доградња и адаптација 
постојећих и изградња 
нових домова ученика 

Реализација у току. 

Завршетак Централне 
зграде Универзитета у 
Новом Саду 

Пројекат је реализован. 

Завршетак изградње 
студентског дома 
"Европа" у Новом Саду 

Пројекат је реализован. 

73. 

Реновирање и доградња постојећих капацитета 
примарне и секундарне здравствене заштите у 
складу са важећим нормативима (изградња КБЦ 
Нови Сад) 

ПСЗ 

Реализација овог стратешког приоритета је наведена кроз 8 пројеката/корака: 
- Дефинисани су индикатори за анализу актуелне ситуације, урађене су анализе 

здравственог стања становништва АП Војводине и Округа за 2015. годину и у 
току је прикупљање и припрема података потребних за анализу здравственог 
стања за 2016. годину и укључивање нових индикатора. Разрађена је анализа 
потенцијално изгубљених година живота као индикатора који узима у обзир 
старост и омогућује детаљније сагледавање здравља становништва од 
структуре узрока смрти. 

- Успостављен је систем размене података о капацитетима примарне и 
секундарне здравствене заштите између завода за јавно здравље у АП 
Војводини и у току је поступак стандардизације база података. Постојећи 
проблеми се јављају због различите информатичке инфраструктуре и 
различитих софтвера које користе заводи за јавно здравље што отежава 
размену база података. 

- Урађено је мапирање мреже болничких здравствених установа и здравствених 
установа примарне здравствене заштите. 

- У току је даља имплементација јавних електронских сервиса према Посебном 
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програму из области јавног здравља за територију АП Војводине („Сл. лист 
АПВ“ бр. 34/13), који је донела Влада АП Војводине на седници одржаној 
4.09.2013. године. 

- Проблем заштите података о личности решен је у сарадњи са повереником за 
информације од јавног значаја и заштиту података личности. Поверенику су 
пружена додатна објашњења у вези са осетљивим информацијама, након чега 
је дата сагласност за прикупљање и обраду података у оквиру јавних 
електронских сервиса. 

- Информациони систем за праћење података о медицинској опреми у 
здравственим установама (ЦИС) функционише као интегрални део система за 
Републику Србију. 

- Извршено је издвајање приоритета према планираној динамици. 
- Урађен је годишњи извештај за 2015. годину. 

74. 
Јачање капацитета примарне здравствене 
заштите у пружању превентивних услуга 

ПСЗ 

Реализација овог стратешког приоритета је наведена кроз 5 пројеката/корака: 

- Дефинисани су индикатори за анализу организације и рада примарне 
здравствене заштите (ПЗЗ) за 2015. годину и у току је сакупљање и припрема 
података за 2016. годину.  

- Успостављен је систем прикупљања и обраде података о пруженим 
превентивним здравственим услугама у ПЗЗ.  

- Није успостављен систем за редовно извештавање о стању објеката 
здравствених установа. Даље активности ће бити извршене после доношења 
прописа за спровођење Закона о здравственој документацији и евиденцијама у 
области здравства. 

- У току је мапирање капацитета ПЗЗ у пружању превентивних здравствених 
услуга. 

- Урађен је годишњи извештај за 2015. годину. 

78. 

Одржавање и унапређење заштите за 
најугроженије категорије становништва, 
посебно у најнеразвијенијим крајевима, 
ефикасним пружањем постојећих и нових услуга 

ПССПДРП 

Програм унапређења социјалне заштите у АП Војводини у 2016. години 
финансиран је из буџета АП Војводине у износу од 30.000.000,00 динара. 
Наведени програм обухвата финансирање, односно суфинансирање мера, 
активности и програма у области социјалне заштите предложених од стране 
установа социјалне заштите и других пружалаца услуга - удружења грађана са 
територије АП Војводине са циљем да се обезбеди подстицај за развој нових као 
и унапређивање квалитета постојећих услуга социјалне заштите у складу са 
потребама корисника – деце, младих, одраслих и старих лица. 

80. 

Потпуни обухват 
циљних група, уз 
обезбеђење 
минималних 
стандарда објеката 

Изградња спортске 
инфраструктуре 

ПССО 

Током 2016. године реализован је један пројекат из области изградње, 10 
пројеката из области опремања и 13 пројеката из области санације и адаптације 
спортских објеката. У току је реализација још 18 пројеката из области спортске 
инфраструктуре. 

Изградња спортске 
инфраструктуре за особе 
са инвалидитетом 

Кроз финансирање пројекта санације и адаптације простора за рад центра 
„Хипотенс“ дата је подршка Удружењу за терапеутско јахање „Хипотенс“ из Новог 
Сада чије терапеутско јахање спада у редован програм збрињавања особа са 
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инвалидитетом.  
Финансирањем и реализацијом пројекта израде пројектне документације 
Параолимпијског центра у Зрењанину подржана је иницијатива изградње овог 
јединственог центра за тренинг и такмичење параолимпијаца и особа са 
инвалидитетом. 

Изградња СРК „Летенка“ 

Оформљена је радна група за припрему пројекта изградње тренажног центра у 
оквиру омладинског насеља „Летенка“. 
Направљен и усвојен план активности на пројекту Летенка. 
Преиспитано и дефинисано програмско решење. 
Препознати проблеми имовинско правне природе и начињени први кораци на 
превазилажењу тих проблема. 
Урађен је предлог фаза по којима ће се реализовати комплекс Летенка. 
Урађена је груба процена вредности целог пројекта. 
Урађен је предлог буџета за 2017. годину у којем су предвиђена средства за 
израду пројектно-техничке и друге документације. 

Стратегија развоја 
школског спорта 

У складу са стратегијом завршена је реализација програма опремања школа 
функционалним справама и реквизитима, за оне школе које немају фискултурну салу. 
Настављена је реализација програма „Школски спорт плус“ (атлетика, рукомет, 
ритмичка гимнастика) у циљу повећања учешћа ученика на унутаршколским и 
ваншколским спортским такмичењима. Организацијом стручних семинара подстиче се 
конитинуирано стручно усавршавање наставника физичког васпитања, учитеља и 
другог наставног и стручног особља у школи из области физичког васпитања. 

Спортска мапа АПВ 

Усвојена је Информација о спортским центрима у АП Војводини на седници 
Покрајинске владе (14.09.2016. године). У закључцима се задужује Покрајински 
секретаријат за спорт и омладину да настави са прикупљањем података и 
евидентирањем осталих спортских објеката у АП Војводини. Такође се подржава 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину да настави са реализацијом 
пројекта еОбјекти и изврши све неопходне радње за израду Спортске мапе АПВ. 

Мултифункционални 
центри за младе 

У току 2016. године спроводио се Конкурс за санацију, адаптацију и опремање 
простора за рад омладинских организација, организација за младе, омладинских 
домова и домова културе. Подржано је 35 пројеката. 

81. Донети програме који ће брзо дати позитивне 
економске ефекте, утицати на покретање 
привредних, а пре свега производних 
активности, повећање конкурентности и извоза 
и заустављање негативних кретања у простору 

ПСВОНИД 
Захваљујући програму погона нових технологија 7 компанија на територији АП 
Војводине је 2016. године суфинансирано и планирано запошљавање 85 нових 
радника. 

* 
Унапређење конкурентности пољопривреде и 
прехрамбене индустрије 

ПСПВШ Нема пристиглих података. 

89. Програм изградње ''индустријске 
инфраструктуре'' који обухвата ТЕNs, 
магистралне и регионалне путеве, ИКТ мрежу, 

ПСПТ Нема пристиглих података. 
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енергетску и хидротехничку инфраструктуру, 
као и изградњу и опремање индустријских 
локалитета – ИЗ, ИП, слободних зона. 

90. 

Развој high-tech индустрије и унапређење 
хоризонталне индустријске политике и 
подстицај политика конкурентности, 
(еко)иновација, енергетске ефикасности, бољих 
технологија, предузетништва, развој кластера и 
доступност техничке инфраструктуре. 

ПСВОНИД 

На месту некадашњег ТМД-а у Фрушкогорској улици (овај објекат је потпуно 
порушен), ударен је камен темељац и започета је изградња друге фазе научно-
технолошког парка на око 29.000 m² у којима ће бити на око 11.000 m² 
лабораторије ФТН-а за иновативни и истраживачки рад, а на остатку биће 
смештене компаније претежно из ICТ сектора по коме је Нови Сад препознат у 
ширим оквирима. 

93. 

Учешће у Програму транснационалне сарадње - 
Југоисточна Европа (IPA) у областима развијања 
иновативних приступа и предузетништва и 
успостављања области одрживог раста. 

ПСВОНИД Нема активности. 

98. 

Приоритети међу новим туристичким 
просторима: 
Коридор VII (Апатин, Нови Сад, Тител); 

ПСПТ, ПСУЗЖС 

У ПСПТ нема конкретних активности у циљу реализације наведених приоритета. 
Тврђава Бач; ПСПТ, ПСУЗЖС 

СРП Обедска Бара; ПСПТ, ПСУЗЖС 

СРП Горње Подунавље; ПСПТ, ПСУЗЖС 

СРП Делиблатска пешчара; ПСПТ, ПСУЗЖС 

Белоцркванска језера. ПСПТ, ПСУЗЖС 

102. 

Рехабилитација и изградња деоница државног 
пута I реда Сомбор (веза са Мађарском и 
Хрватском) - Суботица (веза са Мађарском) - 
Сента - Кикинда (веза са Румунијом): 
ДП IБ реда број 12 (Суботица –Сомбор) 
ДП II реда број 103 и ДП II реда број 11 (Сента-
Кикинда) 

 Ступањем на снагу Одлуке о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног 
предузећа за управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима, 
коју je донела Влада Републике Србије ("Службени гласник PC", 90/2014, од 27. 
августа 2014. године), ЈП „Путеви Србије" су поново надлежни за управљање 
свим државним путевима и на територији АП Војводине. 

103. 

Реконструкција и изградња деоница државног 
пута I реда Врбас – Кула – Сомбор – државна 
граница Бачки Брег (веза Коридор Х – Коридор 
VII) са везом на планирани јужни аутопут кроз 
Мађарску: 
ДП IБ реда број 19 (Сомбор-Кула-Врбас) и  
ДП IБ реда број 28 (државна граница са 
Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег) – 
Бездан – Сомбор) 

 Нема пристиглих података. 

104. 

Активности на путном правцу, државни пут I 
реда, Сомбор (веза са Мађарском и Хрватском) - 
Бачка Паланка (М-18) (са доградњом везе 
према Шиду): 

 Нема пристиглих података. 
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ДП IБ реда број 30 (државна граница са 
Хрватском (гранични прелаз Бездан) - Бездан и 
ДП IБ реда број 12  (Сомбор – Оџаци – Бачка 
Паланка) 

Активности на путном правцу државни пут I 
реда Нови Сад (М-7) - Рума - Шабац (М-21) (са 
краком за Лозницу и веза са Босном и 
Херцеговином (М-19)) - Ваљево - Пожега и 
даље веза ка Ивањици (М-21.1): 
ДП IБ реда број 13 (Нови Сад – Рума –Шабац) 

Нема пристиглих података. 

105. 

Активности на реализацији реконструкције и 
изградње постојећег државног пута (М-7) И 
реда Нови Сад - Зрењанин и активности на 
реализацији изградње планираног државног 
пута I реда од Зрењанина до државне границе 
према Темишвару: 
ДП IБ реда број 20 (Нови Сад – Зрењанин) 
Потребно је прецизирати везу са Темишваром 

 Нема пристиглих података. 

106. 

Активности на путном правцу, државни пут I 
реда: Ђала (веза са Румунијом) - Чока  
(Р-112) - Кикинда - Зрењанин - Панчево - Ковин 
(М-24), (Банатска магистрала): 
Делом трасе ДП IБ реда број 11 и ДП II реда 
број 111 

 Нема пристиглих података. 

107. 

Израда студије којом ће се дефинисати 
бициклистичке руте на читавом подручју 
Републике Србије (основним правцем север-југ 
и бочним везама) и систем центара развоја 
бициклизма у циљу остваривања међудржавне 
сарадње (руте 6 и 11 EuroVelo - европска мрежа 
бициклистичких рута), уз то градови ће 
обезбедити услове за кретање бицикала. 

 

Нема пристиглих података. 

110. 

Реконструкција и изградња деонице државног 
пута I реда Суботица (Y крак) – Бајмок - 
Сомбор-државна граница Бездан (веза коридора 
Xb и коридора Vc) са везом на недовршени 
ауто-пут у Републици Хрватској А5 
(''Славоника''): ДП IБ реда број 12 (деоница 
Суботица – Сомбор) 

 

Нема пристиглих података. 

111. 
Путни правац - Сомбор (веза са Мађарском и 
Хрватском) - Мали Иђош (веза са коридором X) 

 Нема пристиглих података. 
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- Ада (мост на реци Тиси) - Кикинда (веза са 
Румунијом). 

114. 

Активности на реализацији (пројектовање и 
изградња) обилазница око насеља као 
сегмената постојећих путних праваца: (27 
деоница) 

 Нема пристиглих података. 

119. 
Остале пруге у мрежи - ревитализација и 
модернизација у складу са приоритетним 
потребама и могућностима финансирања 

ПСЕГС 

Реализација пројекта железничке пруге Сегедин – Суботица – Баја, као следећу фазу, 
предвиђа израду пројектно-техничке документације за деоницу од Суботице до 
границе према Чикерији у Републици Србији, са наставком од границе до Баје у 
Мађарској. У том циљу са овим пројектом аплицирано је у оквиру Interreg-IPA 
програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија. Уколико пројекат буде одобрен, 
потписивање уговора се очекује средином 2017. године, а предвиђено је да се његова 
имплементација спроведе у наредне три године. Укупан буџет пројекта планиран је 
на око 3,6 милиона евра, од чега је 85% донација ЕУ, а 15% сопствено учешће. 

123. 

Регулисање критичних сектора на унутрашњим 
пловним путевима Републике Србије (обезбеђивање 
пловидбених услова у складу са ЕУ прописима и 
препорукама категоризације пловних путева на 
рекама и ОКМ Хс ДТД, обезбеђење функционисања 
бродских преводница) 

ПСЕГС 

Обезбеђивање пловидбених услова, у складу са ЕУ прописима и препорукама 
категоризације пловних путева и обезбеђивање функционисања бродских 
преводница у Хс ДТД редовно се спроводи у складу са Правилником о 
категоризацији државних водних путева („Сл. гласник РС‟, бр. 115/13) и 
Годишњим Програмом ЈВП „Воде Војводине‟ на основу којег се спроводи 
одржавање и функционисање Хс ДТД. 

124. 

Развој најзначајнијег речног коридора  -Дунава, 
односно развој Коридора VII;  
Добро организован систем унутрашњих пловних 
путева; 
Увођење савремених технологија транспорта 
(интермодални транспорт, контејнеризација, Ро-Ро 
саобраћај, речно-морска пловидба); 
Подстицање транспорта на унутрашњим пловним 
путевима; 
Искључивање застареле флоте и замена 
модерним, чистим и ефикасним бродовима; 
Активно укључивање у реализацију и других 
пројеката из домена водног саобраћаја утврђених 
Дунавском стратегијом 

ПСЕГС 

Стратешки приоритет се спроводи и координира од стране надлежних 
републичких органа, у складу са Стратегијом развоја водног саобраћаја 
Републике Србије од 2015. до 2025. године и акционог плана донетог на основу 
Стратегије. 

127.1 
Обезбеђење техничке базе за примену 
технологије интермодалног транспорта 
изградњом интермодалних терминала 

ПСЕГС Нема пристиглих података 

* 
Потпуна замена аналогне комутације, као и 
дигиталне старије генерације 

ПСЕГС Нема пристиглих података. 

128. 
Почети планирану градњу парно-гасних ТЕ-ТО 
на територији АП Војводине. 

- Од овог пројекта се одустало до даљег. 



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2016. годину 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

189 
 

Ред. бр. 
стратешког 
приоритета 

Назив стратешког приоритета 

Покрајински 
секретаријат учесник 

у реализацији 
стратешког 
приоритета 

 и учесници у 
суфинансирању 

пројеката 

Стање стратешког приоритета за 2016. годину 

* 
Подстицање развоја у домену енергетске 
ефикасности на регионалном нивоу и у 
руралним подручјима 

ПСЕГС 

Примопредаја софтвера за „Аутоматску категоризацију објеката на основу 
критеријума енергетске ефикасности“ извршена је 11.12.2015. године, а увођење 
је започето у првом полугодишту 2016. године. Софтвер је предвиђен као алат за 
енергетски менаџмент за прикупљање и обраду података о објектима у 
зградарству (нарочито јавне установе). Такође омогућава анализу процеса 
енергетских прегледа зграда и категоризацију објеката у складу са важећим 
стандардима и критеријумима енергетске ефикасности. Софтвер није у примени 
јер још увек није заживела функција енергетског менаџера. 
Расписан и спроведен Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за 
суфинансирање реализације пројеката штедљивe унутрашње расветe у јавним 
установама. 13 установа су добила средства. 

141. 
Селективно коришћење нових обновљивих 
извора енергије и нових енергетских 
технологија 

ПСВОНИД 
Нема пристиглих података. 

* 

Израда енергетских мапа општина,  
потенцијала обновљивих извора енергије по 
општинама и планова развоја енергетике 
Покрајине и локалних самоуправа 

ПСЕГС 

Софтверски систем „Енергетски биланси и енергетске личне карте општина АП 
Војводине“ се не користи. 

* 
Израда регионалне платформе за развој 
тржишта биомасе 

ПСЕГС 

На сајту је објављен Акциони план крајем 2015. године, израђен од стране 
Светске асоцијације за биоенергију, без уграђених примедби. 
Објављене су студије на сајту секретаријата: „Убирање, складиштење и прерада 
кукурузовине за коришћење као енергента и сировине за биогорива на 
територији АП Војводине“ и „Студија просторног размештаја наменских јавних 
складишта аграрне биомасе на територији АП Војводине“. 

145 
Утврђивање значајних поплавних подручја, 
израда карте угрожености и карте ризика од 
поплава 

РДВ,  
ЈВП „Воде Војводине“ 

Нема пристиглих података 

149 

Ревитализација система за одводњавање 
(чишћење каналске мреже од заосталог муља, 
као и обнављање опреме за евакуацију у 
реципијенте) 

ПСПВШ Нема пристиглих података 

150 
Поправка и ревитализација постојећих и 
изградња нових заливних система 

МПШВ 
Урађен је Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости за 
наводњавање Срема („Јарослав Черни“). У току је израда Просторног плана 
подручја посебне намене (ЈП „Завод за урбанизам Војводине“).  

151 

Изградња минихидроцентрала нарочито на 
Хидросистему ДТД; Израда Студије 
оправданости изградње проточних 
хидроелектрана на Дунаву, Сави и Тиси 

ПСЕГС, ПСПВШ Нема пристиглих података. 

154 
Усвајање Стратегије регионалног развоја АП 
Војводине (СРР АПВ) 

ПСРРМСЛС 
Настављен је рад Координационог тела за праћење реализације пројеката. 

*Стратешки приоритет из групе приоритета из ПИ ППРС који су од значаја за територију АПВ 
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3.1. ДЕТАЉАН ОПИС СТАЊА СТРАТЕШКИХ ПРИОРИТЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
У овом поглављу приказани су детаљни описи стања појединих стратешких приоритета на начин 
како су добијени од надлежних покрајинских секретаријата. 
 
Извештај достављен од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и 

односе са верским заједницама (допис бр. 137-633-10/2016 од 6.12.2016. године): 
 
Стратешки приоритет бр. 45 - Стварање иновативне конзерваторске политике за историјске 
градове и нови приступ појединачним споменицима културе у односу на окружење  
 
Петроварадинска тврђава – израда пројектне документације, рестаурација, 
конзервација, реконструкција и санација Петроварадинске Тврђаве и Подграђа 

 
Током 2016. године Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада (Завод) реализовао 
је, у сарадњи са градским јавним предузећима, сродним установама и удружењима грађана, 

следеће активности:  
1. Извођење радова на садњи и попуни дрвећа на више локација на Петроварадинској тврђави 

– партнер: ЈКП „Градско зеленило“; финансирање Град Нови Сад. 
2. Израда пројектно-техничке документације обнове фасаде и крова Мале стражаре на 

Хорнверку (Опсерваторија) – партнери: Астрономско друштво Нови Сад, ЈП „Пословни 
простор“; финансирање Град Нови Сад кроз редовну делатност Завода.  

3. Израда Менаџмент плана Петроварадинске тврђаве (социолошке анализе заинтересованих 
страна кроз фокус групе, интервјуе, израду студије и извештаја; израда студије из области 
туризма, заштите приоде и урбанизма; израда веб сајта пројекат и графичка припрема 
презентације), партнери: Филозофски факултет Нови Сад – Катедра за социологију и 

стручњаци из области урбанизма, заштите природе и туризма; финансирање: ПСКЈИОВЗ у 
износу од 300.000,00 рсд и Град Нови Сад кроз редовну делатност Завода. 

4. Анализа стања објеката и делова комплекса Петроварадинске тврђаве који су у власништву 
Војске Србије (теренски обилазак ради утврђивања стања фортификацијских елемената 

објеката и отворених површина, израда фотодокументације), партнер Војска Србије; 
финансирање Град Нови Сад кроз редовну делатност Завода. 

5. Учешће у изради Пројекта санације платоа на бастиону Св. Леополда (израда пројектне 

документације и прибављање услова и сагласноти надлежних служби); носилац посла: ЈП 
„Завод за изградњу града“ Нови Сад; финансирање Град Нови Сад. 

6. Обнова сатног механизма у торњу са сатом на горњем Лудвиговом бастиону (увођење струје 
у торањ, осветљење сва четири нивоа, монтирање моторног механизма и софтвера за 
аутоматско покретање механизма сата, санирање дрвене платформе у унутрашњости торња, 
постављање инфо-табле); партнери: Ротари клуб Нови Сад дистрикт 2483, ЈП „Пословни 
простор“ и Лукач Лајош конзерватор метала у пензији; финансирање: донација Ротари клуба 

Нови Сад дистрикт 2483, редовна делатност Завода. 
7. Учешће у извођењу радова на реконструкцији водоводне меже резервоара Транџамент до 

Хорнверка – носилац пројекта: ЈКП „Водовод и канализација“, „Завод за изградњу града“; 
финансирање Град Нови Сад. 

8. Техничко снимање Барутане св. Елизабете на Хорнверку и св. Леополда на Горњој тврђави 
(израђена техничка документација постојећег стања); партнери: Академија уметности НС, 

Историјски архив града Нови Сад и ЈП „Пословни простор“; финансирање: Град Нови Сад 
кроз редовну делатност Завода.  

9. Израда Акционог плана за обнову Подграђа (дефинисање приоритета и фаза израде 
техничке документације, са утврђеним временским оквиром и претпостављеном проценом 
буџета за извођење радова на санацији фасада; партнер: Град Нови Сад; финансирање: 
редовна делатност Завода.  

10. Почетак израде пројектне документације за санацију, рестаурацију и конзервацију фасада и 

кровова на 12 објеката у Београдској улици у Подграђу (теренско снимање и истраживање, 
анализа стања кровних конструкција и кровова, израде пројектно - техничке документацијеи 
прибављање услова и сагласноти; партнери: Град Нови Сад; Градска управа за урбанизам, 
власници објеката; финансирање: буџет Републике Србије. 

11. Учешће у реализацији текућих радова на одржавању бедема, дрвених мостова и стаза на 
Петроварадинској тврђави редован конзерваторкси надзор (радови на санацији бедема код 

Планетаријума и степеништу према шеталишту, презиђивање још неколико бедема до краја 

године); носилац посла: Градска управа за комуналне послове, ЈКП „Лисје“, ЈП „Завод за 
изградњу града“; финансирање: Град Нови Сад. 
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SIRMIUM – Град царева и царски град 

 
Настављена је реализација пројекта истраживања, заштите и презентације античког наслеђа 
Сирмијума. Пројектне активности у 2016. години реализовали су:  
 
1 Завод за заштиту споменика културе, Сремска Митровица, реализацијом пројеката:  

1.1. Конзерваторско-рестаураторски радови на мозаику просторије 14 локалитета 1а  Царска 

палата (реализована је прва фаза радова на презентовању мозаика и публиковање 
резултата у стручним часописима); партнер на пројекту РЗЗЗСК у Београду; финансирање 
МКИ у износу од 7.490.000,00 рсд); 

1.2. Презентација археолошког налазишта Царска палата у оквиру пројекта ARCHEST 
Едукација посетилаца археолошког локалитета дуж римског пута Аквилеја-Емона-
Сирмијум-Виминацијум пдржаног кроз програм  ЕУ Креативна Европа (припемљен је 
документациони материјал за реконструкцију локалитета Градске базилике и Царске 

палате и израду базе података, дефинисање архитекторнских конструкција објеката као 
основа за 3Д моделе, припрема текстуре за реконструкцију, набавка опреме а 3Д 

реконструкцију; извршена је допуна Студије истраживања римског пута настала у оквиру 
раније реализованог међународног пројекта T-PAS и публикација резултата; промоција 
пројекта у Београду и Новом Саду; фотографисање 5 локалитета античког Сирмијума 
укључених у ову културну руту – Царска палата, Житни трг, Базилика св. Димитрија, 

Градска вила у лапидаријуму Муеја Срема, економски део палате код хотела „Сирмијум“; 
реализовани радни састанци пројектних тимова у Словенији и Србији; учешће у изради 
комуникационе стратегије и финансијско и административно управљање пројектом); 
партнери: Фондација Аквилеја – Р. Италија, Музеј и галерија места Љубљана – 
Словенија, Археолошки институт – БГД; суфинансирање ЕУ 19.219,20 еура (2.357.252,01 
рсд; ПСКЈИОВЗ 500.000,00 рсд и МКИ 717.730,93 рсд; 

1.3. Пројекат санације кровног покривача арх. локалитета 11 Царска палата (израда 

пројектне документације) партнер: Архитектонски факултет Београд; финанасирање МКИ 
у износу од 1.100.000,00 рсд; 

1.4. Заштитна арх. истраживања налазишта Источна некропола Сримијума (током арх. радова 

пронађена је ранохришћанска меморија са фреско осликаном гробницом на којој су 
приказани старозаветни мотиви; део локалитета је стављен под заштиту; у току је израда 
припреме пројекта како би се обезбедила средства за измештање гробнице); партнери: 
Музеј Срема – Сремска Митровица, Музеј Војводине, и Археолошки институт – Београд; 

финансирање: донација предузећа „Мачва експрес“ доо у Бадовинцима у износу од 
1.250.000,00 рсд; 

1.5. Објављивање едукативне књиге за децу Сирмијум кроз слике и речи; финансирање Град 
Сремска Митровица у износу од 136.000,00 рсд; 

1.6. Археолошка топографија градске територије Сирмијума (унос података у QGIS програм и 
припрема студије; партнер Филозофски факултет БГД; суфинансирање Град СР. 

Митровица у оквиру редовне делатности), и пројекат 
1.7. Путеви римских царева (припрема интерпретативних панела за арх. налазиште Царска 

палата Сирмијума; партнери: Danube Competence Centar и Deutsche Gesellschaft fur 
Zusammenarbeit GIZ GmbH); финансирање Град Сремска Митровица у оквиру редовних 

активности).  
2. Музеј Срема, Сремска Митровица, реализацијом пројекта: Изложба порфирних царских 

портрета Сирмијума Пурпурни одсјај античког Сирмијума. Античке скулпуре владара и 

свештеника, пронађених 2014. године, као део сталне археолошке поставке Музеја Срема, 
која је отворена током новембра месеца у Музеју Срема, након извршееа конзервације и 
рестаурације царских порфирних скулптуре пронађених на локалитету Сирмијума 
последњих година (партнери: Археолошки институт; Народни музеј у Београду, Град Ср. 
Митровица); финансирање Буџет града Сремске Мировице 30.705,00 рсд и ПСКЈИОВЗ – 
120.000,00 рсд) 

3. Археолошки институт, Београд – реализоване су активности на пројекту“ у сарадњи са 

Музејом Срема, и циљу документовања остеолошког материјала пронађеног на различитим 
ликалитетима везаним за Сирмијум, његовог безбедног чувања у складу са савременим 
музеолошким стандардима и презентовања у циљу обогађивања туристичке понуде; 
финансирање МКу износу од 1.287.760,00 рсд. 

 

Активности на реализацији заштите, рестаурације, валоризације и презентације античког 

наслеђа Сирмијума, посебно рестаурација и конзервација римских мозаика у Царској палати и 
иновирање стален музејске поставке у Музеју Срема, ће бити настављена и у 2017. години, у 
зависности од финансијких могућности. 
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Стратешки приоритет бр. 46 - Идентификација урбаног и архитектонског наслеђа као 

туристичког потенцијала - Идентификација урбаног и руралног архитектонског, материјалног и 
нематеријалног наслеђа као туристичког потенцијала АПВ. 
 
Током 2016. године реализовани су следећи пројекти:  
 
1. ПЗЗЗСК, Петроварадин: 

1.1. на изложби са каталогом „Индустријско и техничко наслеђе у Војодини“ у Новом Саду, 
Суботици, Зрењанину и Панчеву презентован је репрезентативан избор објеката 
хидротехничког наслеђа, железнице, прерађивачке и прехрамбене индустрије и радничке 
колоније, које су документоване, стручно обрађене и презентоване као развојни 
потенцијал; партнери на пројекту су били заводи за заштиту споменика културе у 
Зрењанину, Панчеву и Суботици, а пројекат је финансиран средствима ПСКЈИОВЗ у 
износу од 350.000,00 рсд. 

1.2. Завод је утврдио мере заштите и издао стручно мишљење о пројекту обнове преводнице 
Шебешфок на Великом бачком каналу (израђена је планска и техничка документација 

неопходна за израду предлога за утврђивање преводница за културно добро и идејно 
решење пројекта са којим би се аплицирало на програму ИПА прекогранична сарадња 
Србије и Мађарске); пројектне активности су реализоване у сарадњи са ЈВП „Воде 
Војводине“, а суфинансиране су средствима ПСКЈИОВЗ. 

1.3. Спроведено је документовање културне прошлости Русина у АПВ кроз теренска 
истраживања, рад на архивској грађи и снимање објеката традиционалне русинске 
културе у циљу допуне постојећих решења о заштити и израде предлога проглашења 
центра Руског Крстура и ГКЦ у Куцури за културно добро; пројектне активности се 
реализују у сарадњи са Националним саветом војвођанских Русина, а а суфинансиране су 
средствивма ПСКЈИОВЗ (90.000,00 рсд). 

2. Факултет техничких наука у Новом Саду наставио је реализацију пројекта: 

2.1. „Развој иновативног система за 3D дигитализацију и креирање виртуалних модела 
непокретног културног наслеђа у АПВ (установе заштите културног наслеђа у АПВ); 
суфинансирање: ПСКЈИОВЗ у износу од 100.000,00 рсд, и 

2.2. реализовао је и пројекат „Наслеђе пиварства у Бачкој: Апатин – 260 година традиције у 
производњи течног хлеба“ у склопу обележавања јубилеја Апатинске пиваре и 
идентификације њеног индустријсог наслеђа и архивске документације (партнери: 
Апатинска пивара, ПЗЗЗСК), суфинансирање: ПСКЈИОВЗ у износу од 100.000,00 рсд. 

 
Пројектне активности ће бити настаљене у зависности од финасијских могућности. 
 
Стратешки приоритет бр. 47 - Прекогранична и међународна сарадња у области заштите 
културног наслеђа и неговања мултикултуралности 
 

ВЕКОВИ БАЧА 
 
Активности на наставку реализације планираних пројеката у 2016. године реализовали су:  
1. ПЗЗЗСК, Петроварадин 

1.1. Делегација ЕУ у Србији је, у сарадњи са Фрањевачким самостаном у Бачу, као 
инвестититором, и ПЗЗЗСК, а после спроведеног поступка јавних набавки, 14.10. 2016. 
године званично започела радове на пројекту „Рехабилитација Фрањевачког самостана у 

Бачу“ с циљем грађевинске рехабилитације објекта и претварање дела самостанских 
конака у мултимедијалну музејску поставку, као седиште будућег дифузног музеја 
општине Бач; у току 2016. године, због касног започињања радова ивршиће се само 
припрема за радове у 2017. години; финансирање ЕУ у износу од 890.000,00 евра (у 
периоду 2016-2018), МКИ и ПСКЈИОВЗ, сваки по 45.000, евра (2015-2016); рок 
реализације је новембар 2018. године; 

1.2. Реализација изложбе „Како очувати и користити културно наслеђе“ поводом 65. година 

ПЗЗЗЗСК, на којој је фокус била презентација десетогодишње реализације пројекта 
интегративне заштите културног наслеђа општине Бач „Векови Бача“, успостављене везе 
између заштите културног наслеђа и науке, постигнутих резултата и будућих планова; 
изложбу су пратиле бројне трибине, радионице, стручна предавања и вођења, 
едукативни програми, округли столови и друго, намењени јавности и медијској промоцији 

пројекта, партнери: ГМС, Технолошки факултет и ФТН у Новом Саду; Филозофски 

факултет – Центар за музеологију и херитологију и Архитектонског факултета у БГД, 
Фонд „Векови Бача“, ТО општине Бач, Фрањевачки самостан, манастир Бођани, Епархија 
Бачка, предшколске установе, основне и средње школе, студенти Универзитет у НС, 
музејски стручњаци из бројних музеја у Војводини, и други; финансирање: ПСКЈИОВЗ, 
МКИ;  
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1.3. Конзерваторско-рестаураторски радови на фреско-сликарству Христофора Жефаровића 

из 1737. у цркви Ваведења Пресвете Богородице у манастиру Бођани (у целости 
завршена конзервација и рестаурација фреско – сликарства у припрати цркве манастира 
Бођани), финансирање АПВ 922.000,00 рсд 

1.4. Конзерваторски надзор при извођењu видео надзора и декоративног осветљење 
утврђеног замка Тврђаве Бач у оквиру пројекта ФРЕСКО; носилац пројекта: општина Бач; 
финансирање ЕУ преко Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија  

1.5. Пројекат је, током године, презентован на: Трећој међународној конференцији „Очување 
и унапређење историјских градова“ у Ср. Карловцима, Архитектонском факултету у БГД 
(2 позивна предавања), редовној Скупштини градова и општина, Другој школи креативне 
економије „Локални развој и креативне економије“ у Нишу; и бројним другим јавним и 
стручним скуповима у земљи и иностранству; финансирање: организатори скупова; 

1.6. Недеструктивна истраживања археолошких локалитета применом георадара у циљу 
дефинисања археолошких остатака цркаве и утврђења; финансирање МКИ у износу од  

500.00,00 рсд; 
1.7. Обрада етнографског материјала - текстилија у Фрањевачком самостану у Бачу (обрађено 

је преко 400 комада текстилија ради одабира изложбених експоната и оних који ће се 
чувати у депоима након завршетка рехабилитације самостана и проширења са музејско-
едукативном наменом); партнер: Етнографски музеј БГД; финансирање: МКИ; 

1.8. Припрема за штампу (и штампа) публикације „Како очувати и користити културно наслеђе 

– доприноси Векова Бача“ др Славице Вујовић (публикација на научно-популарни начин 
представља приступ очувању и коришћењу наслеђа и његову примену на примеру 
општине Бача, као и постигнуте доприносе које је донео пројекат „Векови Бача“; 
финансирање ПСКЈИОВЗ у износу од 540.000,00 рсд; 

1.9. Археолошка ископавања траса за полагање инсталација у порти Фрањевачког самостана 
у Бачу у окбиру пројекта који подржава ЕУ; финансирање: ПСКЈИОВЗ у изнсу од 
398.000,00 рсд и МКИ у износу од 390.000,00 рсд; 

2. Фонд „Векови Бача“, Бач 
2.1. Програм презентације и одрживог коришћења културног наслеђа општине Бач кроз 

редовну делатност Фонда: 2 радионице за децу: у оквиру Дечје недеље у Бачу и са 

Рашом Поповим о значају културног наслеђа, у основној школи у Бачу; партнер: ПЗЗЗСК, 
основне школе у Бачу; финансирање финансирање ПСКЈИОВЗ у износу од 100.000,00 рсд 
и општина Бач); 

2.2. Одржавање 6. Летње школе архиектуре у Едукативном центру „Векови Бача“ за студенте 

архитектуре из Србије и региона; финансирање: општина Бач;  
3. Општина Бач 

3.1. Одржавање манифестације „Дани европске баштине“у Бачу 16-18. септембра 2016. 
године са темом „Живети са наслеђем: Културно наслеђе и заједница“ и бројним пратећим 
програмима; финансирање: надлежно министарство и општина Бач; 

3.2. Започета је, обнова Капеле Св. Антона Пустињака у Бачу; партнер: ПЗЗЗСК; 

финансирање општина Бач; 
3.3. У оквиру пројекта „Чувари европске баштине“ (I Care for...Europe) који окупља мале 

локалне заједнице са вредним и препознатљивим наслеђем, ученици основних школа из 
Бача су презентовали културног наслеђе своје општине партнерима окупљеним у овој 

мрежи, која је основана под окриљем УНЕСКО клуба и Adriatic GreeNet-a с циљем 
повећања партнерстава с другим малим градовима и заједницама сличних карактеристика 
у Европи; из Раковице и града Раба (Хрватска), општине Бач (Србија), општине Aquileia и 

града Tarcento (Италија), општине Чапљина и Столац (Босна и Херцеговина) и општине 
Пиран (Словенија; током манифестације израђен је и презентован пројекат „Мала, велика 
Европа“ с циљем покретања европске кампање у оквиру које би малди презентовали 
своје културно наслеђе и развијали свест о потреби континуиране бриге о њему; 
финансирање општина Бач; 

3.4. Извођење радова на постављању декоративног осветљења и Wi Fi конекције на Тврђави 
Бач, сређивање прилазног пута постављањем туцанка, реконструкција моста и партерно 

уређење Тврђаве и њене околине у оквиру пројекта (партнер ПЗЗЗСК); финансирање 
кроз програм ИПА Прекогранична сарадња Мађарска (општина Бачборшод) и Србија, као 
и општине Бач;  

4. Музеј Војводине, Нови Сад 
4.1. Теренско истраживање, обрада, валоризација и инвентарисање етнографског материјала 

за презентацију нематеријлног културног наслеђа Бача (Истражена етнографске грађе 

која се налази у власништву локалних удружења и приватном власништву у Бачу и 
околини); партнер: ПЗЗЗСК; Фонд „Векови Бача“; финансирање: МКИ у износу од 
100.000,00 рсд.  
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Радови на рехабилитацији Фрањевачког самостана у Бачу ће бити настављени до 2018. године 

(према уговору са ЕУ); радови на заштити и рестаурацији живописа манастира Бођани наставиће 
се према плану и сходно финансијским могућностима до 2021. године, док ће у складу са 
могућностима, бити настављена реализација пројекта „Векови Бача“ везана за Тврђаву у Бачу, 
турско купатило, преводницу у Плавни, етнографско нематеријално наслеђе општине и друго 
културно наслеђе Бача. 
 

Конзервација, рестаурација и презентација средњевековних манастира Арача (Нови 
Бечеј) и Раковац (Беочин) 
 
Током 2016. године, и поред знатнохг умањења средстава, настављен је рад на истраживању, 
заштити, и презентацији средњевековних манастира Арача (Нови Бечеј) и Градина – Домбор у 
Раковцу (Беочин), у циљу њихове заштите и стављања у функцију одрживог развоја локалних 
заједница. Првобитно планирани обим активности није у целости реализован, збохг недостатка 

средстава, али су, и поред тога, реализоване следеће активности:   
 

1. Музеј Војводине, Нови Сад спроводио је током године редовно одржавање археолошког 
локалитета Градина Домбо у Раковцу, у циљу спречавања девастације; активности су 
финансиране сопсвеним средствима Музеја Војводине у износу од 47.468,00 рсд. 

2. ППЗЗСК, Петроварадин: 

Арача: 
2.1. Завршен је пројекат рестаурације, реконструкције, конзервације и презентације остатака 

базилике Арача и прибављена је сагласност на пројектну документацију од Републичког 
завода за заштиту споменика културе, сходно закону;  

2.2. Спроведено је физичко-хемијско испитивање опеке из темеља базилике Арача у циљу 
израде пројекта конзервације адекватним материјалима; партнер: општина Нови Бечеј; 
финансирање: општина Нови Бечеј у износу од 150.000,00 рсд; 

2.3. Извршена су геодестска снимања цркве и земљишта око базилике Арача ради утврђивања 
података о одступању зидова од вертикале и топографско-геодетског плана терена; 
финансирање: општина Нови Бечеј са 80.000,00 рсд;  

2.4. Извршена су арх. ископавања с циљемутврђивања северне границе локалитета базилике, 
на основу елабората геофизичких истраживања из 2015. године (добијени су подаци о 
северној граници и одбрамбеном бедему локалитета); финансирање: општина Нови Бечеј 
570.000,00 рсд и Национални савет мађарске националне мањине са 180.000,00 рсд;  

2.5. Извршене су припреме за организовање међународног стручно-научног скупа у априлу 
2017. године у Новом Бечеју са темом „Одрживи развој археолошких локалитета, размена 
искустава ради провере планираних решења за презентацију локалитета Арача“; 
партнери: општина Нови Бечеј и Национални савет мађарске националне мањине; 
финансирање: МКИ у износу од 890.000,00 рсд. С обзиром да током 2016. године 
планирани конзерваторско-рестаураторски радови на базилици Арача нису реализованих 

због изостанка финансијске подршке из МКИ (у износу од 6.180.000,00 рсд), реализација 
пројекта ће бити пролонгирана за 2017. годину, а планиране акативности ће бити 
реализоване у складу са финансијским могућностима ПСКЈИОВЗ и МКИ.  

Градина – Домбо (Раковац): 

2.6. Израда дела пројекта конзерваторских радова на западном крилу конака ради израде 
комплетне пројектне документације за формирање музејске поставке у западном крилу 
конака са арх. налазима са овог локалитета; партнер: Музеј Војводине; финансирање 

ПСКЈИОВЗ кроз редовну делатност Завода. 
 
Радови на музејској поставци манастира Градина Домбо ће бити настављени у складу с 
финансијским могућностима. 
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Извештај достављен од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице (допис бр. 128-О-338/2015 од 09.12.2016. године): 
 

 

Стратешки приоритет бр. 72 - Замена објеката у постојећој мрежи и повећавање 
капацитета доградњом предшколских и школских објеката 
 

Табела 121. Стање стратешког приоритета за 2016. годину 

Стање стратешког приоритета  
за 2016. годину 

Пројекти за реализацију 

Започета реализација Изградња нове зграде – Музичке школе 

„Исидор Бајић“, Нови Сад и балетске школе 

О.Ш. „Добросав Радосављевић народ“, 
Мачванска Митровица – изградња новог 
објекта школе 

Пројекат је реализован О.Ш. „Мара Мандић“, Панчево – изградња 

монтажног објекта 

Дом ученика средњих школа „Никола 
Војводић“, Кикинда – изградња спортских 
терена 

СПШ „Стеван Петровић Бриле“, Рума – 
доградња кабинета 

Средња стручна школа „Борислав Михајловић 
– Михиз“, Ириг – адаптација објекта 

О.Ш. „Моше Пијаде“, Бачки Брег – доградња 
свлачионице 

О.Ш. "Хуњади Јанош", Чантавир - 
реконструкција школске зграде 

Започета реализација прибављања 

пројектно - техничке документације 

Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија 

доградња објекта 

Реализовано прибављање пројектно - 
техничке документације, припрема за 
реализацију 

О.Ш. "Никола Тесла", Нови Сад - доградња 
објекта школе 

У току реализација О.Ш. "Јан Колар", Селенча изградња спортске 
хале - III фаза 

О.Ш. „Свети Сава“, Кикинда – надградња 
трпезарије 

О.Ш. „Јован Јовановић Змај“, Сремска 

Каменица – изградња фискултурне сале у 
Лединцима 

Школа за основно и средње образовање 
„Антон Скала“, Стара Пазова – реконструкција 
објекта 

Техничка школа „Иван Сарић“, Суботица – 
адаптација објекта (фасада и кров) 

Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад – 
адаптација и уређење куполе 

О.Ш. „Жарко Зрењанин“, Госпођинци – 
доградња фискултурне сале и спортских 
терена 

О.Ш. "БРАНКО ЋОПИЋ" Младеново – 
Изградња школске сале за физичко 

васпитање 

О.Ш. "ВАСА СТАЈИЋ" - доградња школске 
зграде 

Економско-трговинска школа Кула - доградња 

објекта школе 

Реализовано прибављање пројектно - 
техничке документације није започета 

реализација доградње 

О.Ш. „Петефи Шандор“, Хајдуково – доградња 
објекта 

О.Ш. „Ђуро Салај“, Суботица – изградња 
фискултурне сале и доградња школе 

Балетска школа „Димитрије Парлић“, Панчево, 
Сомбор – реконструкција и доградња 
школског простора 
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Основна музичка школа, Кањижа – доградња 

и реконструкција постојећег објекта 

 Средња техничка школа „Никола Тесла, 
Сремска Митровица – реконструкција и 
доградња објекта 

Реализовано прибављање пројектно - 
техничке документације није започета 
реализација изградње 

Средња пољопривредно-прехрамбена школа, 
Сомбор - изградња фискултурне сале 

Реализовано прибављање пројектно - 

техничке документације није започета 
реализација адаптације 

Гимназија „Урош Предић“, Панчево – 

адаптација таванског простора 
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4. СТАЊЕ ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 
АП Војводине представља простор који је у смислу постојеће и просторно-планске документације 
у изради, веома добро покривен. ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ од 2002. године у оквиру 

сталних послова за потребе Оснивача води Регистар просторно-планске и урбанистичке 
документације до нивоа Генералних планова насеља. Регистар се ажурира на шестомесечном 
нивоу.  
 
 
Један од пет основних циљева остваривања РПП АПВ: РАЦИОНАЛНО АКТИВИРАЊЕ 
ТЕРИТОРИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЧИТАВОЈ ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ПРЕКО 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И ПОЛИЦЕНТРИЗМА се између осталих, разрађује и преко показатеља 37 
Покривеност простора просторно-планском документацијом који се обрађује у склопу овог 
извештаја садржи пет тематских карата:  

- Тематска карта 23: Стање планске документације за заштићена природна и културна добра 

у АП Војводини - донети плански документи, 
- Тематска карта 24: Стање планске документације за заштићена природна и културна добра 

у АП Војводини - плански документи чија је израда у току, 

- Тематска карта 25: Стање планске документације за инфраструктурне коридоре у АП 
Војводини - донети плански документи, 

- Тематска карта 26: Стање планске документације за инфраструктурне коридоре у АП 
Војводини - плански документи чија је израда у току, 

- Тематска карта 27: Преглед просторних планова градова и општина у АП Војводини по 
фазама израде и 

- Тематска карта 28: Регистар донетих просторних и урбанистичких планова за период 
01.01.2016-31.12.2016. године. 

 
За територију АП Војводине донет је Регионални просторни план АП Војводине („Службени лист 
АПВ“, бр. 22/2011). 

 
 

Табела 122. Преглед просторних планова подручја посебне намене за 
инфраструктурне коридоре у АП Војводини 

1. 
ППП инфраструктурног коридора граница 
Хрватске - Београд (Добановци) 

„Службени гласник РС'', бр. 69/2003, 
147/2014 

2. 
ППП инфраструктурног коридора Е-75 

Суботица-Београд (Батајница) 

„Службени гласник РС“, бр. 69/2003 и 

36/2010, 143/2014, 81/2015 

3. 
ППП инфраструктурног коридора државног 
пута I реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и 
државног пута I реда бр. 19 Шабац-Лозница  

„Службени гласник РС“, бр. 40/2011 

4. 
ППППН система продуктовода кроз 
Републику Србију (Сомбор-Нови Сад-
Панчево-Београд-Смедерево-Јагодина-Ниш) 

„Службени гласник РС“, бр. 19/2011 

5. 
ППППН за инфраструктурни коридор за 
далековод 2x400kV ТС Панчево 2 - граница 
Румуније 

„Службени лист АПВ“, бр. 3/2012 

6. 
ППППН транснационалног гасовода „Јужни 
ток кроз Србију“  

„Службени гласник РС“, бр. 119/2012 

7. 
Измене и допуне ППППН транснационалног 
гасовода „Јужни ток“ 

„Службени гласник РС“, бр. 98/2013 

8. 
ППППН међународног водног пута Е-80 – 
Дунав (Паневропски коридор 7) 

„Службени гласник РС“, бр. 14/2015 

9. 

ППППН инфраструктурног коридора 
нафтовода од сабирно отпремне станице 

Турија север до рафинерије Нови Сад са 
елементима детаљне регулације 

„Службени лист АПВ“, бр. 14/2015 
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Табела 123. Преглед просторних планова подручја посебне намене за заштићена 

природна и културна добра у АП Војводини (обележени планови су 
усвојени 2016. године) 

1. ППППН Фрушке горе до 2022. године „Службени лист АПВ“, бр. 16/2004 

2. ППППН СРП Делиблатска пешчара  „Службени лист АПВ“, бр. 8/2006 

3. ППППН СРП Обедска Бара  „Службени лист АПВ“, бр. 8/2006 

4. ППППН СРП Стари Бегеј-Царска бара „Службени лист АПВ“, бр. 8/2009 

5. ППППН СРП Засавица „Службени гласник РС“, бр. 66/2011 

6. ППППН СРП „Горње Подунавље“ „Службени лист АПВ“, бр. 3/2012 

7. 
ППППН СРП „Ковиљско-Петроварадински“ 
рит  

„Службени лист АПВ“, бр. 3/2012 

8. 
ППППН мултифункционалног еколошког 
коридора Тисе 

„Службени лист АПВ“, бр. 14/2015 

9. ППППН Културног предела Бач „Службени лист АПВ“, бр. 14/2015 

10. ППППН „Суботичке пустаре и језера“  („Службени лист АПВ“, бр. 10/2016) 

11. ППППН СРП „Тителски брег“  („Службени лист АПВ“, бр. 10/2016) 
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Табела 124. Преглед просторних планова јединица локалне самоуправе у АП Војводини15: 
1. ППО Ада „Сл. лист општине Ада“ бр. 12/2009 

2. ППО Алибунар  „Сл. лист општине Алибунар“ бр. 12/2012 

3. ППО Апатин „Сл. лист општине Апатин“ бр. 6/2013 

4. ППО Бач „Сл. лист општине Бач“ бр. 9/2015 

5. ППО Бачка Паланка „Сл. лист општине Бачка Паланка“ бр. 20/2012 

6. ППО Бачка Топола „Сл. лист општине Бачка Топола“ бр. 20/2015 

7. ППО Бачки Петровац „Сл. лист општине Бачки Петровац“ бр. 8/2007 

8. ППО Бела Црква  „Сл. лист општине Бела Црква“ бр. 8/2008 

9. ППО Беочин „Сл. лист општине Беочин“ бр. 13/2012 

10. ППО Бечеј „Сл. лист општине Бечеј“ бр. 3/2012 

11. ППО Вршац „Сл. лист општине Вршац“ бр. 16/2015 

12. ППО Жабаљ „Сл. лист општине Жабаљ“ бр. 6/2011 

13. ППО Житиште „Сл. лист општине Житиште“ бр. 17/2011 

14. Просторни план града Зрењанина „Сл. лист града Зрењанина“ бр. 11/2011, 32/2015 

15. ППО Инђија „Сл. лист општине Инђија“ бр. 7/2012 

16. ППО Ириг „Сл. лист општина Срема“ бр. 13/2014 

17. ППО Кањижа „Сл. лист општине Кањижа“ бр. 19/2012 

18. ППО Кикинда „Сл. лист општине Кикинда“ бр. 12/13 и 16/13 

19. ППО Ковачица „Сл. лист општине Ковачица“ бр. 13/12, 9/14 

20. ППО Ковин  „Сл. лист општине Ковин“ бр. 18/2012 

21. ППО Кула „Сл. лист општине Кула“ бр. 33/2015 

22. ППО Мали Иђош „Сл. лист општине Мали Иђош“ бр. 1/2010 

23. ППО Нова Црња „Сл. лист општине Нова Црња“ бр.8/11, 10/14, 12/14 

24. ППО Нови Бечеј „Сл. лист општине Нови Бечеј“ бр. 6/2012 

25. ППО Нови Кнежевац „Сл. лист општине Нови Кнежевац“ бр. 23/2015 

26. Просторни план Града Новог Сада „Сл. лист Града Новог Сада“ бр. 11/2012 

27. ППО Опово „Сл. лист општине Опово“ бр. 3/2011 

28. ППО Оџаци „Сл. лист општине Оџаци“ бр. 11/2011, 12/2011 

29. Просторни план Града Панчева „Сл. лист Града Панчева“ бр. 22/2012 и 25/2012 

30. ППО Пећинци „Сл. лист општина Срема“ бр. 37/2013 

31. ППО Пландиште „Сл. лист општине Пландиште“ бр. 9/2011 

32. ППО Рума  „Сл. лист општина Срема“ бр. 7/2015 

33. ППО Сента „Сл. лист општине Сента“ бр. 7/2008 

34. ППО Сечањ „Сл. лист општине Сечањ“ бр. 8/2013 

35. Просторни план града Сомбора  „Сл. лист града Сомбора“ бр. 5/2014 

36. ППО Србобран „Сл. лист општине Србобран“ бр. 5/2013 

37. Просторни план града Сремска Митровица  „Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 8/2015 

38. ППО Сремски Карловци „Сл. лист општине Сремски Карловци“ бр. 15/2014 

39. ППО Стара Пазова „Сл. лист општина Срема“ бр. 12/09, 17/12, 38/13 

40. Просторни план града Суботице  „Сл. лист Града Суботице“ бр. 16/2012 

41. ППО Темерин „Сл. лист општине Темерин“ бр. 21/2014 

42. ППО Тител „Сл. лист општине Тител“ бр. 17/2008 

43. ППО Врбас „Сл. лист општине Врбас“ бр. 7/2011 

44. ППО Чока  „Сл. лист општине Чока“ бр. 11/2013 

45. ППО Шид  „Сл. лист општина Срема“ бр. 1/2011 
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5. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  
АП ВОЈВОДИНЕ 

 
Одлуком о оснивању ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ („Службени лист АПВ“,  
број 10/02) послови на формирању информационог система о простору АП Војводине, утврђени 
су као стални послови Завода. Њихово финансирање се у континуитету (од 2003. године) 
обезбеђује из буџета АП Војводине. 
 

Све планиране активности у 2016. години, везане за прикупљање, обраду и графичку 
презентацију података и показатеља за мониторинг просторног развоја АП Војводине, 
реализоване су на основу чл. 7, став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању ЈП „Завод за урбанизам 
Војводине“, а у складу са Годишњим програмом пословања Завода за 2016. годину. Овим 
Програмом утврђено је да ће се показатељи реализовати у складу са моделом утврђеним за 
потребе праћења просторног развоја у Републици Србији. У оквиру развоја информационог 

система у 2016. години настављене су активности на дефинисању и успостављању механизама 
размене геопросторних информација, који се развијају као место за приступање геоподацима и 
придруженим сервисима. Ове активности представљају припрему за формирање регионалног 
информационог система о стању у простору на нивоу АПВ (на основу чл. 4 Правилника о 
садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената,  
„Сл. гласник РС“ 33/2015). 
 

У овом документу приказани су методологија израде показатеља просторног развоја и 
хронологија праћења показатеља просторног развоја АП Војводине. 
 
 

5.1. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПОКАЗАТЕЉА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

 

Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о Просторном плану Републике Србије од 

2010. године до 2020. године („Службени гласник РС“, број 88/2010) којим је утврђен је модел 
главних показатеља за мониторинг просторног развоја. Модел је прецизиран у Програму 
имплементације Просторног плана Републике Србије за период 2011-2015. године, обављен у 
„Службеном гласнику РС“, број 102/2011 (у даљем тексту Програм имплементације ПП РС).  
 

У Програму имплементације Регионалног просторног плана АП Војводине од 2013-2017. године (у 
даљем тексту Програм имплементације РПП АПВ), (усвојен на Скупштини АП Војводине 
13.06.2013. године и објављен у „Службеном листу АПВ“ број 22/2013) формиран је сет од 35 
показатеља који је био основ за израду првог Извештаја о остваривању РПП АПВ. 
 

Методологијом израде показатеља, утврђеном Програмом имплементације ПП РС 2011-2015. 
година, за сваки показатељ појединачно утврђени су:  

- географска покривеност,  

- начин израчунавања,  
- интерпретација,  

- извор података,  
- временски интервал,  
- органичења и  
- будући развој показатеља.  

 

У току 2015. године је покренута израда Програма имплементације Просторног плана Републике 

Србије за период од 2016. до 2020. године (у даљем тексту Програм имплементације ППРС 2016-
2020). Уредба о утврђивању Програма имплементације ППРС 2016-2020 је донета на седници 
Владе Републике Србије децембра 2016. године и објављена у „Службеном гласнику РС“,  
број 104/2016. 
 
Активности које се односе на усаглашавање показатеља реализованих у оквиру послова на 

развоју информационог система о простору АП Војводине са основним моделом показатеља за 
праћење просторног развоја Републике Србије обављане су у току 2016. године. 

 
Током израде Програма имплементације ППРС 2016-2020 посебно се водило рачуна да се 
сачувају основни принципи избора и примене показатеља: усмереност према циљевима и 
приоритетима ППРС 2010-2020, као и усклађеност са показатељима који се развијају за 
мониторинг европског простора, у оквиру програма ESPON. Поред принципа релевантности 

показатеља за одређене тематске области обрађене у ППРС 2010-2020, важан принцип је да 
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показатељ треба да омогући међусекторске анализе и анализе за сложеније просторне концепте 

(концепт полицентричности, концепт доступности, разне приступе типологијама простора). 
 
Показатељи за праћење спровођења ППРС 2010-2020, обезбедиће први корак ка сложенијем и 
детаљнијем мониторингу територије Републике Србије у правцу сталног процењивања трендова 
развоја. Даљим поступцима надградње система показатеља у смислу релевантности и регионалне 
и временске доступности, доћи ће се до поузданијег и ажурнијег скупа просторних показатеља.  

 
Примена података информационог система о простору пружа могућност сагледавања и доприноси 
поузданости у оцењивању, објективности у одлучивању и ефикаснијим начинима праћења 
промена у простору, што су уједно и значајне претпоставке за унапређење праксе просторног 
планирања.  
 

У складу са Годишњим програмима пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, у оквиру 
послова на развоју информационог система о простору, обављани су послови на увођењу у 

разраду показатеља из група „а“, „б“ и „в“ редом како је то било могуће у односу на прибављене 

податке, на начин који је описан у претходним Извештајима о развоју информационог система. 
 

У овом Извештају даје се приказ показатеља за праћење просторног развоја АП Војводине, усклађен 
са показатељима из Програма имплементације ПП РС за период 2016-2020. године, из кога су 
преузети нумерација и назив показатеља. Показатељи су груписани према основним циљевима 
просторног развоја Регоналног просторног плана АП Војводине, у оквиру којих је даље извршено 
разврставање показатеља према оперативним циљевима. Скале вредности показатеља утврђене су у 
складу са вредностима које су препоручене кроз Програм имплементације ПП РС. 

 
У наредном периоду извештавања потребно је да се обрати пажња на примену показатеља у 
просторним анализама, као и повезивање показатеља у оцени процеса и појава у простору (као на 
пример, да ли динамику пораста становништва прати динамика запошљавања, да ли динамику 
пораста прихода и пораста становништва прати развој урбаних фондова, да ли постоји усаглашеност 
мреже и објеката инфраструктуре са променама функција у мрежи насеља, и друго). 
 

Очекивања су да ће до краја овог програмског периода моћи да се анализирају промене у простору у 
односу на стање и циљеве из ППРС 2010-2020, које се односе пре свега на: 

- демографске и социо-економске трендове, те унутрашње миграције становништва; 
- полицентричан развој градова и других насеља; 
- заштиту природног и културног наслеђа; 
- обим деградације простора због неодговарајућег коришћења у подручјима интензивних 

- природних процеса (ерозија, поплаве); 
- просторно-развојну усмереност према главним европским просторним системима. 

 
Методолошка појашњења појединих дефиниција коришћених за израчунавање 
показатеља просторног развоја 
 
У оквиру обраде показатеља који се односе на остваривање циља „Смањење субрегионалних 

разлика у економском и социјалном погледу“ коришћени су подаци16 добијени из Анкете о радној 

снази, коју публикује Републички завод за статистику:  
- Показатељ 11: Стопа активности мушког и женског становништва (15-64 године); 
- Показатељ 12: Стопа запослености (15-64 година); 
- Показатељ 18: Стопа незапослености; 
- Показатељ 19: Удео дуготрајне незапослености; 
- Показатељ 45: Запосленост по економским делатностима и 

- Показатељ 52: Запосленост у области високих технологија, 
 
При изради методологије „Анкете о радној снази у Републици Србији, 2015.“, РЗС, 2016. 
коришћене су дефиниције и препоруке објављене у методолошком материјалу Евростата: Council 
Regulation (EC) No 577/98, Regulation (EC) No 1991/2002, Council Regulation (EC) No 377/2008, и 
No 2257/2003, Comission Regulation (EC) No 1897/2000. 

 
Подаци о броју незапослених, добијени Анкетом, разликују се од броја формално незапослених 

лица евидентираних у Националној служби за запошљавање. Првенствено, лице које је 
пријављено у Националној служби за запошљавање, али током четири седмице које су 

                                                           
16

 У току је усклађивање методологије коју користи Републички завод за статистику са Евростатом. 
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претходиле анкетирању није предузимало активне кораке с циљем тражења посла и није у 

могућности да почне да ради у року од две седмице, сматра се неактивним лицем. 
 
У другом случају, лице које није пријављено Националној служби за запошљавање (пензионер, 
студент, домаћица), али је током четири седмице које су претходиле анкетирању предузимало 
активне кораке с циљем тражења посла (путем огласа, директним обраћањем послодавцу и на бројне 
друге начине) и у могућности је да почне да ради у року од две седмице, сматраће се незапосленим 

лицем. 
 
Подаци о регистрованој запослености добијени су на основу Истраживања о регистрованој 
запослености, заснованом на комбиновању података Централног регистра обавезног социјалног 
осигурања (ЦРОСО) и Статистичког пословног регистра (СПР). У Извештају су коришћене 
дефиниције: 

- Под појмом запослени подразумевају се лица која имају формално правни уговор о 

запослењу, односно заснован радни однос са послодавцем на одређено или неодређено 
време и лица која раде ван радног односа на основу уговора о делу или на основу 

уговора о обављању привремених и повремених послова; лица која обављају самосталне 
делатности или су оснивачи привредних друштава или предузетничких радњи; као и лица 
која обављају пољопривредне делатности а налазе се на евиденцији Централног регистра 
обавезног социјалног осигурања. 

- Под појмом запослени у радном односу подразумевају се лица која имају заснован 
радни однос са послодавцем на одређено или неодређено време, без обзира на то да ли 
раде пуно радно време или краће од пуног радног времена, професинална војна лица, 
лица која послове директора обављају по уговору о правима и обавезама директора, као 
и лица која обављају самосталне делатности или су оснивачи привредних друштава или 
предузетничких радњи. 

- Под појмом запослени ван радног односа подразумевају се лица која обављају 

привремене и повремене послове, послове на основу уговора о делу, ауторског уговора 
или неког другог уговора без обзира на рок трајања, као и лица која су оснивачи 
привредних друштава или предузетничких радњи а нису засновали радни однос. 

- Активно становништво (радну снагу) чине сва запослена и незапослена лица. 
- Запослени су лица која су најмање један сат у посматраној седмици обављала неки 

плаћени посао (у новцу или натури), као и лица која су имала запослење, али која су у 
тој седмици била одсутна са посла. У запослене, поред лица која имају заснован радни 

однос и раде у предузећу, установи или у другој врсти организације или раде као 
приватни предузетници, укључују се и индивидуални пољопривредници, помажући 
чланови у домаћинству, као и лица која су обављала неки посао који су самостално 
пронашла и уговорила (усмено или писмено) без заснивања радног односа. Према томе, у 
Анкети се не узима у обзир формални статус лица које се анкетира, него се радни статус 
тог лица одређује на основу стварне активности коју је оно обављало у посматраној 

седмици.  
- Према Класификацији професионалног статуса запослених, они се деле на: 

самозапослене, запослене раднике и помажуће чланове домаћинства. 
- Незапослени су лица која нису обављала ниједан плаћени посао у посматраној седмици, 

активно су тражила посао током четири седмице које су претходиле посматраној седмици 
и у могућности су да почну да раде у року од две седмице након посматране седмице. 
Незапослена су и она лица која током претходне четири седмице нису тражила посао, 

пошто су већ нашла посао на којем треба да почну да раде након истека посматране 
седмице, а најкасније у року од три месеца. 

- Стопа активности представља проценат активног становништва у укупном становништву 
старом 15 и више година. 

- Стопа запослености представља проценат запослених у укупном становништву старом 
15 и више година. 

- Стопа незапослености представља проценат незапослених у укупном броју активних 

становника старих 15 и више година. 
- Стопа неактивности представља проценат неактивног становништва у укупном 

становништву старом 15 и више година. 
 
До разлика које се јављају међу подацима о броју запослених из Анкете о радној снази 

и из других статистичких истраживања долази због тога што се подаци о регистрованој 

запослености који се добијају из административног извора преузимају се из Централног регистра 
обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО), док се подаци о броју регистрованих незапослених 
лица преузимају из Националне службе за запошљавање. У Анкети се не узима у обзир 
формални статус лица које се анкетира, него се његов радни статус одређује на основу 
активности коју је обављало у посматраној седмици. 
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Подаци који се добијају из ових извора разликују се од података добијених Анкетом о радној 

снази из следећих разлога: 
- метод прикупљања је различит, јер се у Анкети подаци прикупљају од лица у 

домаћинствима која су изабрана у узорак, док су подаци o регистрованој запослености 
пописног карактера; 

- извор података у Анкети представља изјава лица које даје податке анкетару, док је 
извор за регистровану запосленост регистрација лица у ЦРОСО регистру; 

- јединица посматрања у Анкети је сваки члан случајно изабраног домаћинства, док су 
јединице посматрања за регистровану запосленост сви обвезници плаћања доприноса 
обавезног социјалног осигурања; 

- период посматрања активности лица у Анкети је седмица која претходи анкетирању, 
док се као временска тачка за преузимање регистроване запослености из ЦРОСО базе 
узима претпоследњи радни дан у месецу; 

- дефиниције запослености су различите, јер се подацима о броју запослених који се 

добијају из административних извора обухватају само формално запослени, тј. лица 
која се налазе у евиденцији ЦРОСО и која су осигурана по основу запослења, обављања 

самосталних делатности или обављања пољопривредних делатности, док Анкета (према 
међународној ILO дефиницији) оцењује како формалну, тако и неформалну 
запосленост лица изабраних у узорак (случајно изабрани део популације). 

- Поред различите дефиниције, ова два истраживања имају и различиту периодику 

спровођења. Периодика прикупљања података о броју запослених који се добијају из 
административних извора је месечна, док се Анкета о радној снази од 2015. године 
спроводи континуирано (анкетирање се обавља сваке седмице у току године), при чему 
се резултати објављују квартално. 

 
Регистрована запосленост у Републици Србији, 2015.‒ Претходни резултати ‒
Саопштење ЗП20 

Од 2015. годинe примењује се нова методологија праћења регистроване запослености, 
комбиновањем података из Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) и 
Статистичког пословног регистра (СПР). Нова дефиниција регистроване запослености је 

усклађена са стандардима Европске уније. Како би се омогућило поређење података за период 
од 2015. године са подацима из претходног периода, извршена је ревизија већ објављених 
података о регистрованој/формалној запослености за период 2000‒2014. (СТАТИСТИЧКИ 
ГОДИШЊАК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РЗС, 2016). 

Услови за то стекли су се оснивањем ЦРОСО, чије податке Републички завод за статистику преузима 
од краја 2014. године.  
Преласком на нови извор података проширује се обухват пословних субјеката, па самим тим и 
броја запослених у тим субјектима, укључујући све модалитете запослености. Подаци о 
регистрованој запослености се публикују до нивоа јединица локалне самоуправе док Анкета о 
радној снази садржи податке о стопи запослености до нивоа области. 

 
Дефиниција регистроване запослености - Под појмом запослени подразумевају се лица која 
имају формално правни уговор о запослењу, односно заснован радни однос са послодавцем, на 
одређено или неодређено време; лица која раде ван радног односа, на основу уговора о делу 

или на основу уговора о обављању привремених и повремених послова; лица која обављају 
самосталне делатности или су оснивачи привредних друштава или предузетничких радњи; као и 
лица која обављају пољоривредне делатности а налазе се у евиденцији Централног регистра 

обавезног социјалног осигурања. 
 
 

5.2.  ХРОНОЛОГИЈА ПРАЋЕЊА ПОКАЗАТЕЉА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  

АП ВОЈВОДИНЕ 

 
Основна сврха израде показатеља просторног развоја је да омогуће оцену остваривања циљева 
просторног развоја утврђених Просторним планом Републике Србије и Регионалним просторним 
планом АП Војводине. Ови показатељи ће, у циљу обезбеђивања вертикалне усаглашености са 
Просторним планом Републике Србије, бити и основа за израду периодичних извештаја о 
спровођењу Регионалног просторног плана АП Војводине. 
 

У 2011. години за подручје АП Војводине обрађено је (нумерички и графички) 19 показатеља 

из утврђеног сета од 25 показатеља за први период извештавања о спровођењу Просторног 
плана Републике Србије. Завод је, на основу података расположивих у својим базама, обрадио и 
четири показатеља који нису у оквиру прве групе од 25 показатеља, а чије је увођење 
планирано у наредним годинама. То су показатељи бр. 73 (удео урбаног ткива - CORINE), бр. 84 
(насеља у простору угрожености сеизмичком активношћу), бр. 104 (густина друмских и пружних 
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граничних предела по деоницама граничног подручја) и показатељ бр. 22 (степен концентрације 

становништва региона у примарном центру). 

 

У 2012. години обрађено је 9 показатеља који су обрађени и у претходном извештају, а за које 

су прибављени нови подаци. Такође обрађено је 11 нових показатеља (2 показатеља из  

групе „а“, 7 показатеља из групе „б“ и 2 показатеља из групе „в“). 

 

У 2013. години израчунато је 36 показатеља од којих је из групе „б“ први пут разрађено 5 

нових показатеља. Обрађено је 6 нових показатеља од којих је један из групе „а“ – бр. 7 – 

Запослена лица са високим степеном образовања и пет из групе „б“: бр. 9 – Стопа запошљавања 

старијих радника бр. 19 – Удео дуготрајне незапослености, бр. 26 – Демографски трендови 

урбаних подручја у односу на рурална подручја, бр. 64 – Удео пољопривредних површина под 

органском/контролисаном производњом и бр. 102 - Промет путника и робе у речним лукама. 

 

У оквиру развоја Информационог система о простору, у 2014. години израчунато је 50 

показатеља од којих је из групе „б“ први пут разрађено 17 нових показатеља: бр. 15 – „Gini 
index“ прихода домаћинстава, бр. 17 - Број домаћинстава која живе испод границе сиромаштва, 
бр. 21 – Индекс величине насеља према броју становника, бр. 32 - Удео становништва које живи 
унутар 30-минутне изохроне од железничке станице, бр. 41 - Однос раста БДП и раста 

запослености региона, бр. 42 - Стопа раста БДП по становнику, бр. 46 Удео пољопривреде, 
шумарства и рибарства у додатој вредности региона, бр. 47 Удео технолошки напредне 
прерађивачке индустрије у додатој вредности региона, бр. 48 Удео финансијских и пословних 
услуга у додатој вредности региона и бр. 49 Удео административних, образовних, здравствених и 
социјалних услуга у додатој вредности региона, бр. 51 - Запосленост у области истраживања и 
развоја (% у укупној запослености), бр. 62 - Основна цена рада, бр. 72 - Урбани раст - ширење 
урбаног подручја, бр. 79 - Обновљива енергија у укупној производњи енергије, бр. 83 - Насеља 

и култивисана подручја потенцијално угрожена од поплава (CORINE), бр. 87 - % Комуналног 
отпада који се организовано сакупља (% домаћинстава) и бр. 89 - % Укупне количине отпада 
који се рециклира. 
 

У оквиру развоја Информационог система о простору, у 2015. години обрађено је 11 нових 
показатеља који се први пут налазе у Извештају од којих је један из групе „б“ – бр. 14 – Индекс 
„реда величине“ у висини БДП, и девет из групе „в“: бр. 8 - Запослени на одређено време, бр. 10 - 
Број социјално (непрофитних) станова према броју домаћинстава у програму социјалног становања, 

бр. 40 – БДП у РРР по становнику, бр. 43 - Однос увоза и извоза региона, бр. 44 - Удео извоза у 
структури БДП, бр. 50 - Број предузећа у области иновација, бр. 52 - Запосленост у области високих 
технологија, бр. 53 – Издвајања БДП за област истраживања и развоја и бр. 54 - Приступ 
широкопојасним системима и бр. 56 - Обим директних страних инвестиција по регионима. 
У складу са подацима који су доступни на годишњем нивоу, који се ажурирају и објављују у 
различитим публикацијама сваке године, поново је разрађено 40 показатеља. 
 

У оквиру развоја Информационог система о простору, у 2016. години обрађена су 52 
показатеља, од којих је по први пут израчунато седам показатеља: показатељ бр. 5 - 
Становништво са високим образовањем из групе „а“, бр. 87. % комуналног отпада који се 

организовано сакупља (% домаћинстава) и бр. 89. % Укупне количине отпада који се рециклира 
из групе „б“. Из групе „в“ израчунати су показатељи бр. 66. Квалитет подземне воде, бр. 80 - 
Потрошња енергије по изворима и врсти корисника, бр. 86. Количина комуналног отпада из 

насеља региона и бр. 88. Стварање индустријског отпада (t/год; ha). 
 
Од показатеља из групе „а“ поново је израчунато 16 показатеља, из групе „б“ 20 показатеља и 
из групе „в“ 9 показатеља. Показатељ бр. 27 - Обим дневних миграција, замењен је са Обимом 
унутрашњих миграција због могућности праћења на годишњем нивоу. 
 
Сарадња са институцијама у циљу прибављања валидних података 
 

Сарадња са Републичким заводом за статистику је била веома интензивна и у току 2016. године 

одржано је више састанака са темама које покривају различите области, а предмет су обраде у 
Извештају о информационом систему АП Војводине. 
  

Подаци који су потребни за израчунавање показатеља бр. 30 Доступност примарној здравственој 
заштити, бр. 33. Покривеност насеља (% броја домаћинстава) мрежом јавног водовода, бр. 34. 
Покривеност насеља (% броја домаћинстава) канализационом мрежом, бр. 57. Стопа инвестиција 
и бр. 68. Губици воде у мрежи (%), биће доступни 30. децембра, у публикацији „Општине и 
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региони у РС“, те ће сходно томе наведени показатељи који се прате на годишњем нивоу бити 

израчунати и приказани у Извештају за 2017. годину. 
 

Крајем 2016. године остварена је сарадња са Агенцијом за заштиту животне средине. На основу 
до сада добијених података обрађени су показатељи бр. 65. Квалитет вода водотока и бр. 66. 
Квалитет подземне воде, као и показатељи који се односе на отпад, бр. 88. Стварање 
индустријског отпада (t/год; ha) који је детаљно приказан, док су показатељи бр. 86. Количина 
комуналног отпада из насеља региона, бр. 87. % комуналног отпада који се организовано 
сакупља (% домаћинстава), и бр. 89. % Укупне количине отпада који се рециклира, обрађени 

према подацима из „Извештаја о стању животне средине у Републици Србији за 2014. годину“, 
који публикује Агенција за заштиту животне средине и приказани у склопу показатеља бр. 88. 
Показатељ бр. 88. Стварање индустријског отпада (t/год; ha) садржи и Количине генерисаног 
отпада – преглед по годинама за општину Инђија (преглед дат у прилогу овог Извештаја). 
 

Од стране Покрајинског завода за заштиту природе сваке године се добијају подаци о броју и 
површини заштићених природних добара. 
 

Надлежни заводи за заштиту споменика културе на територији АП Војводине, на основу 
претходно упућених захтева, достављају податке о броју непокретних културних добара 

класификованих према врсти и значају. 
 

У току 2017. године су планиране активности на изради новог Програма имплементације РПП АПВ 
2017-2021. године, и у том смислу ће се посебно сагледати постојећи сет показатеља просторног 
развоја и извршити њихова анализа и могућа промена у виду проширења са новим подацима или 
евентуалног смањења сета показатеља. 
 
У наредном периоду наставиће се са прикупљањем, обрадом и графичком презентацијом 

података и показатеља везаном за мониторинг просторног развоја АП Војводине, ради 
континуитета праћења сета показатеља урађених до сада. 
 

У оквиру развоја информационог система који води Завод, у наредном периоду је планиран 

наставак послова на прикупљању статистичких и других података како би се наставило са 
активностима на: 

- анализи усаглашености показатеља који су до сада праћени у оквиру послова на формирању 
информационог система о простору АП Војводине са новим моделом показатеља просторног 
развоја, утврђених Просторним планом Републике Србије и  

- прикупљању и обради података за израду нових показатеља. 
 

Ови подаци су неопходни како би се наставио континуитет израчунавања показатеља из 
Програма имплементације РПП АПВ, као и даљи развој основног модела показатеља просторног 
развоја Програма имплементације ПП РС 2016-2020. године у складу са доступним подацима. 
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6. ОЦЕНА СТАЊА РАЗВОЈА У ПРОСТОРУ 
 

 

Простор АП Војводине одликује се специфичним вредностима, као што су регионалне 
различитости и значајан степен природне очуваности, што му даје објективне могућности за 
квалитетан просторни развој. Стална брига о заштити идентитета и ефикасно управљање 
простором спроводи се кроз континуирани процес израде просторних планова, како оних који се 
односе на посебне намене заштићених подручја и инфраструктурних система, тако и просторних 
и урбанистичких планова на локалном нивоу. Након доношења просторних и урбанистичких 

планова, кључна активност је спровођење планских решења и њихова имплементација.  
  

Праћење и координацију активности на реализацији планских докумената потребно је 
обезбедити кроз одговарајући информациони систем просторних података којим је потребно, 
поред праћења спровођења мера заштите, уређења и коришћења, омогућити обједињено 
праћење комплементарних активности у локалним самоуправама. На тај начин се омогућује 
перманентно праћење ефеката развоја и унапређења конкретних подручја, као и евентуално 

доношење корективних одлука, у односу на усвојена планска решења. 

 
Управљање просторним развојем 
 
Имплементација просторних и урбанистичких планова представља процес примене и спровођења 
циљева и решења утврђених планском документацијом. Реализација овог процеса захтева 
дефинисање система управљања просторним развојем (у оквиру актуелног законодавства и 
институционалног амбијента), затим утврђивање потребних активности, мера и инструмената за 

имплементацију, утврђивање приоритета у имплементацији, као и утврђивање учесника у 
процесу имплементације и њихових обавеза, овлашћења и одговорности. 
 
Управљање просторним развојем се заснива на постојећем систему управљања у Републици 
Србији и подразумева координиране активности различитих нивоа органа државне управе у 
процесу коришћења, уређења, развоја и заштите планског подручја: 

- државни ниво - ресорна министарства Владе РС; 

- покрајински ниво - ресорни покрајински секретаријати и Покрајинска влада и 
- ниво локалних самоуправа - ресорна одељења и службе јединица локалне самоуправе. 

 
Управљање просторним развојем представља процес доношења одлука, заснованих на потреби 
реализације циљева и решења утврђених просторним и урбанистичким плановима, при чему 
приоритет имају функције и садржаји од заједничког, јавног значаја. Примарну одговорност за 

реализацију ових садржаја имају наведени органи државне управе.  
 
Реализација функција и садржаја јавног значаја, представља неопходан предуслов за 
реализацију планских решења, тако да има карактер развојног „прага“. Највећи значај у овом 
погледу имају мреже и објекти инфраструктуре. Без њихове реализације, не могу се очекивати 
значајни развојни ефекти у другим областима привређивања. Наведени државни органи, у 
складу са својим нивоом, овлашћењима, обавезама и одговорностима, морају бити координатори 

планираних активности и актера у процесу имплементације. Активности свих нивоа управљања 

морају бити међусобно усклађене. 
 
Оцена просторног развоја 
 
Период сагледавања оцене просторног развоја се односи на промене у простору од 2010. године, 
када је усвојен Просторни план Републике Србије, преко 2011. године, када је усвојен 

Регионални просторни план АП Војводине и урађен Попис становништва - до 2012 и 2013. године 
када је усвојен Програм имплементације Регионалног просторног плана АПВ, урађен Попис 
пољопривреде, а резултати Пописа становништва постали доступни у појединим категоријама 
података. У годинама 2014. и 2015. били су доступни подаци појединих служби које обрађују 
податке на годишњем нивоу, као и неки од обрађених података из Пописа становништва и 
пољопривреде. Из године у годину, број и врста података и информација, предвиђених за 

формирање интегралног социо-економског и еколошког прегледа статуса приоритета и 
показатеља просторног развоја, се повећава и мења, тако да ће у наредном периоду бити 

омогућено изношење прецизнијих оцена стања развоја у простору. 
Квантитативна анализа прикупљених података, показатеља и стратешких приоритета просторног 
развоја односи се на период од 2013-2016. године, када су рађени годишњи извештаји о 
остваривању РПП АПВ. 
 



Извештај о остваривању Регионалног просторног плана АП Војводине за 2016. годину 
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С обзиром на неравномерну доступност података неопходних за израчунавање показатеља, број 

показатеља просторног развоја за које су прикупљени подаци о статусу у периоду 2013-2015. 
године кретао се на следећи начин: 

- 2013. године: израчунато 36 показатеља од укупно 106,  
- 2014. године: израчунато 50 показатеља од укупно 106,  
- 2015. године: израчунато 51 показатеља од укупно 106, 
- 2016. године: израчунато 55 показатеља од укупно 106. 

 

Број обрађених података у периоду од 2013. до 2016. године већи је од укупног броја (106) због тога 
што су поједини показатељи обрађени у више година (када су доступни подаци могуће је годишње 

израчунавање показатеља, што омогућава праћење трендова промена стања у простору). 
 

Однос општих циљева просторног развоја и степена реализације показатеља указују на највећу 
обраду показатеља који су засновани на демографским и економским подацима (72,7%). 
Основни разлози због којих је нижи проценат реализације код осталих показатеља су: 

- недоступни подаци (поједине службе немају организоване информационе системе који би 

омогућили прикупљање и размену података), 
- нерелевантност и немерљивост појединих показатеља за територију АП Војводине и 

- методологија формирања показатеља која није усаглашена са начином прикупљања 
података на територији АП Војводине. 

 

Табела 125. Однос општих циљева просторног развоја и степена реализације показатеља  

Општи циљеви просторног развоја  
АП Војводине до 2020. године 

Степен 
реализације 
показатеља 

Показатељи  
који нису 

израчунати 

Циљ 1. 
Смањење субрегионалних разлика у економском 
и социјалном погледу 

32/44 72,7% 12/44 27,3% 

Циљ 2. 
Рационално активирање територијалног 
капитала на читавој територији АП Војводине 
преко децентрализације и полицентризма 

6/15 40,0% 9/15 60,0% 

Циљ 3. 
Јачање позиције села уз већу улогу у оквиру 
функционалних подручја градова 

1/3 33,3% 2/3 66,7% 

Циљ 4. 
Уређење и одрживо коришћење природе, 
предела, културног наслеђа и животне средине, 
уз заштиту од непогода и технолошких удеса 

13/35 37,1% 22/35 62,9% 

Циљ 5. 
Интересно и функционално умрежавање региона 
Војводина са другим регионима у Европи 

3/9 33,3% 6/9 66,7% 

 
 
Оцена тенденција просторног развоја 
 
Анализа тренда вредности показатеља и стратешких приоритета показује да су за просторни 
развој АП Војводине карактеристични следећи процеси: 

- Настављају се негативни трендови демографских промена и тенденција пада виталних 
демографских карактеристика (природни пад броја становника, старења и смањивања удела 
активног становништва у укупном броју становника, смањивање броја жена у фертилном 

периоду и др.). Квалитативне промене у структурама становништва (старосна, образовна итд.) 
имају утицаја на дугорочне пројекције демографских карактеристика. Нарочито је тешка 
ситуација у пограничним и мање развијеним подручјима у којима мере за унапређење 
регионалног развоја и демографски подстицај још увек нису оствариле потребни ефекат. Мере 

и инструменти усвојени кроз Регионални просторни план АП Војводине још увек нису довеле 
до резултата који воде смањивању субрегионалних разлика и јачању просторног идентитета 
депопулационих подручја. 

- Тренд интересовања за изградњу и улагања у циљу изградње привредних капацитета на 
просторима уз градове појачава се, посебно уз саобраћајни коридор X. 

- Успостављање функционално-урбаних подручја прате:  

o недовољно истакнута улога мањих градова и општинских центара у формирању 
целовитог урбаног система и  

o неефикасност модела полицентричног развоја.  
АП Војводина има правилну мрежу насеља и мрежу центара, али недовољан привредни раст у 
претходном периоду утицао је на поремећај у међунасељској комуникацији.  

- За урбану обнову, као и трансформацију и модернизацију насељских структура, недовољно су  
искоришћени постојећи потенцијали. Постоје позитивни примери очувања и активирања 

индустријског наслеђа (Панчево, Кикинда, Оџаци, Врдник, Ново Милошево и др.). 
- Присутна је релативна очуваност природних ресурса (пољопривредно и шумско земљиште, 

воде, заштићени делови природе) и културних добара, уз недовољну искоришћеност њихових 
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потенцијала за развој одређених видова туризма и активности везане за рурални развој које 

су евидентиране у просторним плановима подручја посебне намене. 
- Недовољна развијеност инфраструктурних система утиче на мањи степен доступности, а тиме 

и конкурентности појединих просторних целина, (посебно се односи на пограничне делове 
Баната). 

- Иако су на територији АП Војводине рађени регионални и локални планови управљања 
отпадом још увек нису обезбеђени сви услови за правилно депоновање. Важно је утврдити да 

ли је и у којој мери дошло до имплементације ових планова. Такође, проблем неуређених 
депонија спонтано насталих није у потпуности решен, јер и поред пројеката санације који су 
спровођени поново настају, представљајући локални проблем. Формирање система 
регионалног депоновања комуналног отпада је започето радом регионалних депонија у 
Сремској Митровици, Кикинди и Панчеву, док су у Инђији и Суботици у фази изградње. 

- Као посебан проблем издваја се недостатак инфраструктуре за третман и одлагање опасног 
отпада. На подручју Републике Србије не постоје постројења за третман опасног индустријског 

отпада (постоји неколико регистрованих постројења за физички третман посебних токова 
отпада који спадају у опасан отпад).  

- Одвођење отпадних вода из насеља остаје као веома велики проблем за АП Војводину, због 
недовољног броја изгађених ППОВ.  

- Потенцијал обновљивих извора енергије је истакнут у свим стратешким документима на нивоу 
АП Војводине, али је до данас присутна недовољна искоришћеност ових видова енергије. 

 

У Регионалном просторном плану АП Војводине констатоване су неке од наведених оцена, што 
говори у прилог чињеници да се настављају поједини трендови који су забележени током израде 
РПП АПВ. Ситуација указује на неопходност јачања мера и инструмената имплементације РПП 
АПВ, како би се створио амбијент за остваривање планских решења. 
 

Приказани подаци о реализацији планираних стратешких пројеката у циљу остваривања 
приоритета дају увид у интензитет и статус развојних активности планираних Програмом 
имплементације РПП АПВ 2013-2017. године, а које се спроводе ради достизања планираног 

нивоа развоја у АПВ. 

 
Табела 126. Преглед реализације стратешких приоритета 2016. године 

Реализовани стратешки приоритети 1/66 1,5% 

Постоји напредак у реализацији стратешког приоритета 23/66 34,8% 

Активности на реализацији стратешког приоритета 
стагнирају  

5/66 7,6% 

Нема започетих активности у реализацији стратешког 
приоритета или подаци нису достављени 

37/66 56,1% 

 
Приоритети реализовани током 2016. године, као и они чија је реализација у току чине 36,3%. 
Стратешки приоритети код којих активности на реализацији стагнирају чине 7,6% од укупног 
броја стратешких приоритета. Број стратешких приороитета код којих нема започетих активности 

обухвата и оне за које подаци нису достављени. Сви ови приоритети ће бити преиспитани и 
приликом израде новог Програма имплементације РПП АП Војводине за период 2017-2021. 

године. 
 

Приликом прикупљања података за овај Извештај, исказана је потреба интензивније сарадње 
између институција, као и развоја стандардизованих механизама за једноставну и ефикасну 
размену и управљање просторним подацима, информацијама и сервисима; с друге стране, то 
указује и на потребу повећања међуинституционалне координације приликом изградње 

секторских информационих платформи за доношење благовремених одлука у надлежности АПВ у 
наредном периоду.  
 

Извештај о остваривању РПП АПВ за 2016. годину даје пресек стања просторног развоја АП 
Војводине, али и одговора изазову просторног развоја у наредном периоду. Извештај о 
просторном развоју за 2016. годину у складу је са предвиђеном фазном реализацијом модела 
имплементације РПП АП Војводине кроз постепено изграђивање система праћења и оцењивања 
статуса показатеља просторног развоја и статуса стратешких приоритета и пројеката. 
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

209 
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o Анкета о потрошњи домаћинстава 2011, 2012, 2013 и 2014. године, 
o Прелиминарни резултати обрачуна регионалног бруто домаћег производа за 2015. 

годину, 2016. године, 
o Регионални бруто домаћи производ, Региони и области Републике Србије 2013, 2014, 

2015. године, 

o Домаћинства која поседују рачунар, Интернет прикључак и броадбанд Интернет 
конекцију, по регионима, 2016. године, 

o Научноистраживачка делатност у Републици Србији, 2014, 2015, 
o Научноистраживачка делатност у Републици Србији, 2015, 2016, 
o Саопштење број 170 - год. LXVI, 30.06.2016. Статистика становништва, Унутрашње 

миграције у Републици Србији у 2015. години,  
o Саопштење број 171 - год. LXVI, 30.06.2016. Статистика становништва, Процене 

становништва у Републици Србији у 2015. години,  
o Саопштење број 276 - год. LXV, 22.10.2015. Статистика науке, технологије и иновација: 

„Индикатори иновативних активности у Републици Србији, 2012−2014”, 
o Енергетски биланс, 2015. и Енергетски биланс, 2014. године, 

- Национална служба за запошљавање: 
o Преглед броја и структуре незапослених лица са евиденције НСЗ у 2015. години, 
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- ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ – Билтен: Бројање саобраћаја на државним путевима 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 

- ЕПС Дистрибуција, Сектор за планирање и инвестиције Нови Сад, 
- РАТЕЛ- Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге,  
- Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин, 

- Завод за заштиту споменика културе Панчево, 

- Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, 
- Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, 
- Завод за заштиту споменика културе Сремске Митровице, 
- Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица, 
- Покрајински завод за заштиту природе, 
- ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Регистар донетих просторних и урбанистичких 

планова за период 01.01.2016.-31.12.2016. године, 

- Сиромаштво у Србији, 2011, 2012, 2013, 2014, Тим за социјално укључивање и смањење 
сиромаштва, Влада Републике Србије, 

- Народна банка Србије НБС, 2015. године, 
- Агенција за регионални развој АП Војводине, 
- Стратегија интегрисаног управљања границом, 2006. године 

 

 

 


