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Data Sources 

 

1. Primary sources: 

 Podaci iz upitnikom izvršenog istraživanja 

 Intervjui 

 

2. Secondary sources:  

 Statistički godišnjaci i publikacije Nacionalne 

službe za zapošljavanje Srbije 

 Istraživanja Društva za regionalne nauke  

 CESS publikacije - Novi Sad 

 



Region characteristic 

 U nacionalnom pogledu mešovito stanovništvo je 
tolerantno i kooperativno (razvojni potencijal) 

 Pograničnost regiona i blizina koridora X – kapija 
prema Evropi i Evrope prema Srbiji   

 Pozitivne tradicije, radne navike, tehnička kultura 

 Uslovi za proizvodnju hrane u regionu su 
diverzificirani 

 Oseća se stagnacija, relativno zaostajanje u 
privrednom razvoju, zapošljavanju  

 Generator razvoja regiona je u transnacionalnom 
povezivanju privrednih i kulturnih institucija   



Corine Land Cover IPA 

region 



Népsűrűség, 2009 



Summary of results 



Foglakoztatási szerkezet 



Munkaerőpiac a két határ mentén 

A diplomás munkanélküliek (SRB) 43,4%-a közgazdász-menedzser, 

illetve jogi képesítéssel rendelkezik, minden 4. diplomás munkanélküli 

(24,8%) óvónő vagy osztálytanító. Minden 10. munkanélküli rendelkezik 

agrártudományi felsőfokú képesítéssel (NSZZ, 2011). 



Munkaviszonyban lévők száma Észak-

Vajdaságban  

 2010–2015 (előrejelzés) 



 
 

Šanse humanog kapitala na severu Vojvodine  

  
 

 Otvoriti prostor za regionalnu mobilnost i 
samoorganizaciju humanog kapitala 

 Transnacionalna i tranzitna saradnja privrednih 
subjekata 

 Realizovati multisektoralno približavanje, 
usaglašavanje interesa i komunikaciju između 
privrednih/tržišnih i državnih/ administrativnih 
subjekata 

 Razrešiti vakum izazvan centralizacijom 
odlučivanja i urediti nadležnosti pojedinih državnih 
organa na lokalnim nivoima  

 Poboljšati preduzetništvo i dokvalifikaciju aktivnog 
stanovništva 

 



Régiófejlesztési javaslatok 

A fejlesztési prioritások területei: 

  

 Infrastrukturális fejlesztések 

 Gazdaságfejlesztés 

 Környezetgazdálkodás fejlesztése 

 Urbanisztikai tervek módosítása 

 



Infrastrukturális fejlesztések 

 Utak, közutak, utcák, közterületek kiépítése 

 Közműfejlesztési tervek 

 Hulladékgazdálkodás 

 Szennyvízkezelés 

 Középületek és lepusztult porták felújítása 

 Települési vagyon felmérése, tulajdonviszonyok 

tisztázása.  

 Épített örökség felújítása és hasznosítása 

 Községi, közösségi jogszabályi feltételek 

végrehajtása - hiányzó rendeletek meghozatala  



Gazdaságfejlesztés prioritásai: 

 Kistérségi Vállalkozásfejlesztési Információs és 

Tanácsadó Központ kialakítása  

 Agrárgazdaságok fejlesztése, agrárlogisztikai közös 

feldolgozó és értékesítő központ tervezése, működtetés. 

Meglévő Ipari Parkok adottságainak kihasználása. 

 Falusi turisztikai vállalkozások minőségi fejlesztése, 

kistérségi idegenforgalmi és turisztikai hálózat kialakítása 

(tematikus - vallási, kulturális, sport, vadász, horgász, 

vízi, hagyományőrző - turisztikai szolgáltató 

programcsomagok) 

 Foglalkoztatási tervcsomagok készítése 

 Kistérségi Képző Központ létrehozása. Pl. vállalkozói 

szakmai képzési terv készítése 

 



  Predlog pravaca razvoja industrije u regionu: 

 

1. Industrija vezana za životnu sredinu 

2. Prehrambena industrija 

3. Proizvodnja uređaja i mašina za poljoprivredu i 

bioenergetiku (poljoprivredne mašine, kazani, 

linije za proizvodnju peleta itd.). 

4. Osnivanje i privlačenje u regiju uvoznika iz 

oblasti autoindustrije (klster autoindustrije). 

5. Razvoj privatnog zanata (lokalne tradicije: 

izrada čipki u Halašu, aranyművesek Szabadkán).  

6. Osnivanje zajedničkog mađarsko-srpskog 

klastera u sektoru informacija, komunikacija i 

tehnologije. 



Környezetgazdálkodás fejlesztése 

 Biogazdálkodási követelményeknek megfelelő 

szabályzók elkészítése, megismertetése és 

alkalmazása 

 Természeti élőhelyek revitalizálása és környezettudatos 

hasznosítása 

 Folyó vizek, gyógyvizek, tavak revitalizálása, vízi 

élőhelyek tisztítása és helyreállítása.  

 Táji elemek felújítása (történelmi, szakrális, bakancsos, 

gazdasági) és turisztikai hasznosítása 

 Erdőgazdálkodás szervezése, telepítés és gondozás 

feladatainak meghatározása 

 Vadállomány gondozása. Elhullott állatok korszerű 

megsemmisítése. 

 



Mi lesz a jövője a 
Duna-Körös-
Maros-Tisza 
euro-régiónak? 
 

 

• Megalakulása:  

1997. november 21. 

• Területe: 

71,6 ezer km2 

• Population: 

5,4 millió fő 

• Irányító testülete: 

Közgyűlés 

 

Website: 

www.dkmt.net  

www.ericinfo.eu  

http://www.dkmt.net/
http://www.ericinfo.eu/


The plan for investing the 
necessary capital 



Moguće scenarije razvoja regiona 

1. Agrarkicsi – Dominantna struktura porodičnih 

gazdinstava 

2.  Dual – Dualna struktura poljoprivrede sa porodičnim 

gazdinstvima i krupnim robnim proizvodjačima 

3. Part-time – Razvoj nepoljoprivrednih delatnosti i 

porast broja part time gazdinstava 

4. Exodus - Brži razvoj u okolini regije i eksodus radne 

snage  

5. KKV - Razvoj srednjih i malih preduzeća  

6. Stagnal – Predviđamo još par godina stagnacije u 

razvoju 

 



Prognoza razvoja Vojvodine 

Treba ostvariti minimum 2% 
privrednog razvoja, da bi se  

pokrenulo tržište rada.  

U interesu smanjivanja socijalnih 
problema i eksodusa stanovništva u 

inostranstvo, a za povećanje 
zaposlenosti od bar 4-5% godišnje 
trebalo bi postići privredni rast od 

preko 5-6 % godišnje. 

 



HVALA VAM NA PAŽNJI ! 

 


