
   

  

Процес израде Плана развоја подржавају пројекти Немачко-српске развојне сарадње „Подршка реформи јавне управе у процесу 
приступања ЕУ“ и „Реформа јавних финансија – Агенда 2030“, које спроводи ГИЗ у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне 
политике. Оба пројекта финансира Савезно министарство за привредну сарадњу и развој Савезне Републике Немачке, док се други 
пројекат спроводи уз кофинансирање Владе Швајцарске. 

                  

Дневни ред 
 

Нацрт Плана развоја Аутономне покрајине Војводине од 2023. до 2030. 
године 

 
-Представљање у оквиру јавне расправе- 

 

Градска кућа Града Сомбора 
Велика сала 

Трг светог Ђорђа 1, 25101 Сомбор 
 

Среда, 21. децембар 2022. године 
 

 

10:45 h – 11:00 час. 
Долазак и пријава учесника 
Изјаве за медије 

11:00 h – 11:15 час. 

Уводне речи и поздрављање учесника 
- Љиљана Тица, заменица градоначелника Сомбора 

- Радивој Парошки, заменик покрајинског секретара за 

регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 

самоуправу 

 

11:15 h – 12:00 час. 

Представљање Плана развоја АП Војводине 2023-2030. 
- Процес израде Плана развоја АП Војводине,  

Маја Сокић Хегер, Развојна агенција Војводине 
- Развојни правац: Интеркултурална Војводина по мери 

грађана 
Тијана Мирковић, Развојна агенција Војводине 
Мерлида Константиновић, Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – 
националне заједнице  
Нела Милишић, Покрајински секретаријат за високо 
образовање и научноистраживачку делатност 
Мирослав Илић, Покрајински секретаријат за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама 
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- Развојни правац: Војводина, место високог животног 
стандарда 
Мирјана Крањац, Покрајински секретаријат за привреду и 
туризам 
Младен Петреш, Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство 
 

- Развојни правац: Енергетски одржива, дигитално и 
просторно повезана Војводина 
Саша Игић, Покрајински секретаријат за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај 
Драган Мићић, Покрајински секретаријат за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај 
 

- Развојни правац: Зелена Војводина отпорна на климатске 
промене 
Тамара Орловић, Покрајински секретаријат за урбанизам и 
заштиту животне средине 
 

12:00 h – 13:00 час. 
Расправа – питања и одговори 
 
Модератор: Маја Сокић Хегер, Развојна агенција Војводине 

13:00 h – 14:00 час. Коктел у Малој сали Градске куће 

  
 


