
 

Извештај о спроведеним јавним консултацијама у процесу 

формулисање изјаве о визији развоја Војводине до 2030. 

године 
 

Процес који је претходио формулисању изјаве о визији је због методолошких специфичности 
укључивао јавност, односно све  заинтересоване грађане и грађанке од самог почетка. Креирани су 
алати и механизми уз помоћ којих су спроведене јавне консултације и помоћу којих су добијени 
важни елементи за коначне предлоге изјаве о визији.   
 

КОРАК 1: Анализа постојећег стања – РЕАЛИЗОВАНО 
 
КОРАК 2:  Дефинисање визије и приоритетних праваца развоја – У ТОКУ 
Услед погоршане епидемиолошке ситуације, одлучено је да се радионица на тему формулисање 
визије као део процеса израде Плана развоја АП Војводине одржи у онлине формату и да се 
учесницима предочи стратешки оквир и теоријски део, а да се практични рад организује када се 
стекну услови за то.  
Прва радионица одржана је у фебруару месецу, а друга у марту месецу 2022. године. 

 
Прва радионица 
 
Датум и место:  7. фебруара 2022. године у онлине формату путем zoom платформе.  
 
Тема: „Визија и стратешки правци развоја АП Војводине до 2030. године“ – стратешки оквир и 
теоријски део. 
Током презентације представљена је методологија и целокупан процес израде Плана развоја АП 
Војводине 2022-2030 (са посебним освртом на место на коме се План тренутно налази), описан је 
начин на који ће се приступити формулисању визије Плана, са посебним акцентом на важност 
партиципативног учешћа грађанки и грађана АП Војводине у њеном креирању. Члановима ТРГ 
представљен је план активности за наредни период.  
 
Учесници: У онлине радионици био је 61 учесник. Учестовали су преставници свих покрајинских 
секретаријата, Развојне агенције Војводине, Немачке организације за међународну сарадњу - ГИЗ, 
Републичког завода за статистику (Сектор статистике за Војводину), Уније послодаваца Војводине, 
Националнoг савета Русина, Кластера транспорта и логистике Војводине, Привредне коморе 
Војводине, Универзитета у  Новом Саду и Факултета техничких наука - ФТН, Научно-технолошког 
парка Нови Сад, Пословног инкубатора Нови Сад, Националне алијансе за локални економски развој 
– НАЛЕД, Инжењера заштите животне средине, Форума Рома Србија, Агенција Уједињених нација за 
родну равноправност и оснаживање жена у Србији (UN Women), Фондације Ана и Владе Дивац и 
Националног центра за таленте.  
 
Резултати: договор око спровођења акције „Укључи се и ти“ која за циљ има промоцију процеса 
израде Плана развоја, али и укључивања шире јавности и заинтересованих страна у процес 
дефинисања визије и одређивање приоритетних праваца развоја.  



 

Укључивање шире јавности биће обезбеђено кроз креирање онлине алата и спровођење медијске 
кампање ради информисања грађана и грађанки о доступним алатима и начинима укључивања.   
 
Активности након прве радионице – укључивање јавности и промоција процеса израде Плана 
развоја АП Војводине  
 
Са циљем укључивања шире јавности у дефинисање визије и праваца развоја, креирана су два 
онлине алата: платформа са приоритетним тачкама и упитник.  
На интернет страницу Плана развоја, постављена је платформа на којој је приказано 19 најшире 
формулисаних тема којима се план развоја бави. Грађанима је дата могућност да од 19 тема, означе 
само три области у којима желе да виде највећи напредак до 2030. године. Резултати овог „гласања“ 
служе као смернице за одређивање приоритета у даљем процесу. Ових 19 тема детаљније је 
разрађено кроз питања у упитнику који је сачињен у сарадњи ескперата, Развојне агенције Војводине 
и покрајинских секретаријата. Упитник је постављен на интернет страницу Плана развоја и сви 
посетиоци сајта су могли да му приступе, али су такође и чланови тематских радних група директно 
слали упитник свим својим партнерима, клијентима, сарадницима за које је процењено да могу дати 
корисне предлоге. На овај начин, учествовањем најширег круга заинтересованих страна и грађана и 
грађанки, добијен је увид у мишљење грађана о стању и перспективама у конкреним областима, али 
су се такође и стекли предуслови да циљеви развоја Војводине који ће се поставити у наредним 
корацима, буду реални и одрживи.  
 
Илустрација: Визуелни приказ приоритетних тачака постављених на интернет страници 

Плана развоја АПВ у току акције „Укључи се и ти“

 



 

У циљу ширења свести о важности Плана развоја АП Војводине међу средњошколцима, План развоја 
је представљен на седници ученичког парламента у Гимназији Јован Јовановић Змај. Овом приликом, 
ђаци су стекли увид у процес израде Плана развоја, као и у сам процес формулисања визије, при чему 
су изразили своје ставове у погледу највећих проблема у друштву и активизма младих. Такође, 
исказали су и интерес да учествују у раду радних група Плана развоја. 
Ради информисања јавности и мотивисања да узму учешћа у процесу, организовано је неколико 
телевизијских и радијских гостовања и обезбеђена је објава саопштења покрајинског секретара 
Александра Софића у преко 30 онлине медија.    
 
Резултати спроведених ативности:  
У анализи ставова учествовало је 956 грађана и грађанки. Резултати гласања за приоритетне теме, 
односно за области у којима становници Војводине желе да виде највећи напредак до 2030. године 
показују да су најважније теме Образовање, наука, истраживање и развој, Запосленост и животни 
стандард и Квалитет ваздуха и земљишта, бука.  
 
Илустрација: Резултати гласања за приоритетне теме, области у којима се жели видети 
највећи напредак до 2030. године 

 
 
 

 
Добијени резултати коришћени су као материјал за другу радионицу која је одржана у марту 2022. 
године. 
  
 
 
 
 



 

 

Друга радионица: 
 
Датум и место:  31. март 2022. године у хотелу Шератон.  
 
Тема радионице: „Визија и стратешки правци развоја АП Војводине“. 
На радионици су презентовани резултати спроведене активности „Укључи се и ти“ и резултати 
истраживања. Такође, групним радом свих учесника, дошло се до главних елемената будуће визије 
развоја и смерница за следећи корак. 
 
Формат радионице: Радионица је организована у формату World cafe који подразумева да су сви 
учесници подељени у тематске групе (друштвени развој, економски развој, инфраструктура и заштита 
животне средине) и распоређени за тематске столове. У првом саставу групе, током 30 минута група 
кроз дискусију мапирани су кључни изазови/проблеми у вези са предодређеним сродним темама и 
формулисане су кључне позитивне изјаве (2-3 речи) које на високом нивоу општости указују на 
промену коју желимо да остваримо 2030. За сваким столом се налазио координатор који је 
усмеравао дискусију и бележио налазе на сажети начин (само кључне речи). Након истека од 30 мин, 
сви учесници који су дискутовали за одређеним столом, осим координатора, заузимају место за 
следећим столом. За новим столом координатор им је кратко представио резултате иницијалне 
дискусије на задате теме и учесници су се одређивали према томе (слажу се или не, допуњују 
сопственим идејама). За ту активност учесници су имали 10 минута а затим су прелазили на следећи 
сто и следећу тему. Сви учесници, сем координатора посетили су све столове и прошли кроз све теме. 
 
Након што су учесници дали свој допринос на свим столовима екстерни експерти су сумирали 
резултате на презентационој табли и кратко их представили у пленуму. Сви учесници су добили по 8 
тачки/налепница и гласали су за по један кључни изазов у оквиру сваке од 8 тематских целина. Након 
радионице екстерни експерти су сумирали целокупан рад на радионици, укључујући и финално 
гласање и понудили неколико предлога за формулацију визије. Предлози за визију су припремљени 
као тема за Координационом телу које треба да се определити за најбољи предлог.  
Резултати рада, а нарочито кључни дефинисани изазови/проблеми биће улазне информације за 
следећу фазу и следећу радионицу на којој ћемо дефинисати приоритетне циљеве Плана развоја и 
мере које треба спровести како би се они остварили. 
 
Учесници: У радионици је учествовало 61 лице. Учестовали су преставници Развојне агенције 
Војводине, Немачке организације за међународну сарадњу - ГИЗ, Републичког секретаријата за јавне 
политике, свих покрајинских секретаријата, Универзитета у Новом Саду, организација цивилног 
друштва (Инжењери заштите животне средине, Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i 
osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), Национални центар за таленте, Институт за медијацију, 
преговарање и јавне политике, Фондација Ане и Владе Дивац), Привредне коморе Војводине, Уније 
послодаваца Војводине, Научно-технолошког парка Нови Сад, Кластера транспорта и логистике, 
Пословног инкубатора Нови Сад, ЈВП „Воде Војводине“, Републичког завода за статистику (Сектор 
статистике за Војводину), шест ученика Гимназије „Јован Јовановић Змај“, Завода за урбанизам, 
Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Синдиката УГС „Независност“ 
и Савеза самосталних синдиката Војводине.  
Резултати: 
Заједничким радом свих чланова радних група добијене су смернице и материјал за дефинисање 
основних елемената за дефинисање изјаве о визији развоја Војводине до 2030. године. 



 

Детаљном анализом и обрадом свих информација добијених од радних група, спољни експерти су 
формулисали два предлога изјаве о визији, а коначни избор треба да направи Координационо тело.  
 
Предлози изјаве о визији  

Предлог 1: 

Војводина је место високог животног стандарда које пружа једнаке услове за достојанствен живот и 

рад свим грађанима и грађанкама, негујући мултикултуралност. Подстиче остваривање пуног 

потенцијала становништва развојем квалитетног и доступног образовања и здравствених услуга. 

Војводина је добро просторно и дигитално повезана, промовише одрживи економски развој и 

коришћење ресурса, водећи рачуна о здравој и отпорној животној средини. 

 

Предлог 2: 

У Војводини се поштује мултикултуралност где сви грађани и грађанке имају висок квалитет живота 

и на равноправан и инклузиван начин имају приступ: 

 Квалитетним здравственим и социјалним услугама 

 Образовању и целоживотном учењу у складу са потребама одрживог привредног развоја, 

технолошког напретка и дигиталне трансформације 

 Зеленој енергији и транспорту 

 Здравој и очуваној животној средини отпорној на климатске промене. 

 

 


