План развоја АП Војводине
за период 2022 – 2030. година
Укључите се,
информишите се,
нека ваше знање и
искуство помогну
у изради што
ефикаснијег и
свеобухватнијег
Плана развоја
АП Војводине

Израда Плана развоја АП Војводине за
период 2022 – 2030. године је у току.
План ће садржати анализу тренутног
стања, као и приоритетне циљеве
развоја и мере за њихово постизање
за наредних девет година.
Важно је да се информишемо и
укључимо у његову израду и да из
својих искустава и експертиза дамо
инпуте који ће помоћи да буде
свеобухватан и одржив, јер се тиче
свих грађана и институција Војводине
и основа је за планове развоја свих
заинтересованих страна.

www.planrazvojaapv.rs
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Шта је важно да знамо
и како да се укључимо?
Шта је План развоја?
План развоја је „дугорочни документ развојног
планирања, који за период од најмање седам година
усваја Скупштина АП Војводине“
(Закон о планском систему, „Сл. Гласник РС“ бр.30/18)

План развоја АП Војводине ће бити инструмент за решавање
затечених проблема и база за унапређење друштвено-економског
положаја и животног стандарда свих грађана Војводине.

Главни елементи плана развоја

Преглед и анализа
постојећег стања

Приоритетни
циљеви развоја

Визија

Преглед и кратки
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Начин праћења
и спровођења

Које су фазе у процесу планирања развоја?
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Ко је носилац израде Плана развоја
АП Војводине 2022-2030?
Покрајинска влада је донела Одлуку о покретању процеса израде
Нацрта Плана развоја АП Војводине 2022-2030.
(„Службени лист АПВ“, бр.8/21 и 34/21)

Одлуком Покрајинске владе основано је
Координационо тело за припрему, спровођење, праћење и
извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине 2022-2030.
(„Службени лист АПВ“, бр.8/21 и 23/21 и 36/21)

Задатак овог тела је да обезбеди да се све фазе израде овог важног
документа спроводе у складу са методолошким и законским оквиром
и стандардима.
Одлуком Координационог тела успостављене су
Тематске радне групе за све области обухваћене Планом.

Које су приоритетне области анализе и планирања?
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Како да се укључите
и дате свој допринос?
Све информације о томе шта је План развоја АП
Војводине за период од 2022 – 2030, зашто је важан,
како тече процес његове израде и како можете да се
укључите прочитајте на сајту

www.planrazvojaapv.rs
На интернет страници Плана развоја АП Војводине, у сегменту
„ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ“, налазе се документа која су предмет
коментарисања, као и упутство и формулар који треба да попуните.
Како ваши формулари и сугестије буду стизали у Развојну агенцију
Војводине, тако ће они даље, у зависности од области, бити прослеђивани
и разматрани од стране стручњака и чланова радних група.

https://www.planrazvojaapv.rs

KONTAKT

info@planrazvojaapv.rs

