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Дугпрпчни дпкумент развпјнпг планираоа (перипд пд најмаое 7 гпдина)

 Хијерархијски највиши дпкумент ЈЛС са кпјим се усклађују сви други 

дпкументи ЈЛС

 Усваја скупштина ЈЛС на предлпг надлежнпг извршнпг пргана ЈЛС 

(градскпг већа)

План развоја ЈЛС



Пружа шири стратешки пквир за даље планираое у ппштини

Сви актери у заједници уппзнати са дугпрпчним планпвима/пдлукама, а
инвеститпри имају ппузданију слику стаоа у свojпј средини у будућнпсти

Утврђује ресурсе ппштине, прпблеме и пптребе наше заједнице и трасира
решеоа

За праве пдлуке је пптребнп пзбиљнп научнп и техничкп ппзнаваое ресурса и
оихпве стварне распплпживпсти

Пружа заједничку визију будућнпсти и развпја

Важнп је да ппстигнемп дпгпвпр п тпме какву заједницу желимп у будућнпсти

Сврха Плана развоја



-Усклађеност са планским документима на републичком нивоу

-у оквирима надлежности ЈЛС - у складу са Уставом, Законом о ЛС, Статутом ЛС 

Правни основ 

Закпн п планскпм систему – пбавеза ЈЛС

Уредба п пбавезним елементима плана развпја аутпнпмне ппкрајине и јединице 
лпкалне сампуправе 

Одлука п изради Плана развпја града Краљева за перипд 2022 - 2030

Стратешки основ

Наципнална стратешка дпкумента

Лпкална сектпрска стратешка дпкумента

Извештај п реализацији Стратегије развпја града Краљева за перипд 2015-2020

Правни и стратешки основ



Процес израде плана развоја ЈЛС



Кључне речи: партиципација и консултативни приступ

Учешће свих 
заинтереспваних 

страна у заједници

Партиципативан 
приступ у анализи 

прпблема и 
фпрмулисаоу 

решеоа

Кпнсултације и 
партиципација 

спрпвпде се у свим 
фазама израде 
Плана развпја

Процес израде плана развоја ЈЛС



Кпраци у изради

Одлука о 
изради 
Плана

Формирање 
комисије за 
координаци
ју и радних 

група

Израда 
документа

Јавна 
расправа и 
јавни увид

Усвајање 
на 

Скупштин
и гррада
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Техничка 

подршка 

СКГО

Консултације у свим фазама израде –
Партнерски форум



Учесници процеса израде Плана развоја

Процес израде плана развоја ЈЛС

Кппрдинаципни 
тим 

Тематске радне 
групе 

Партнерски 
фпрум

Кппрдинира и впди 
прпцес израде ПР

Учествује у дефинисаоу 
елемената ПР пп 

пбластима 

Кпнслтативна улпга у 
прпцесу израде ПР



Јавна расправа  консултације

Јавна расправа

КОНСУЛТАЦИЈЕ –
СТВАРАОЕ 

ТЕКСТА РАДНЕ 
ВЕРЗИЈЕ ПЛАНА 

РАЗВОЈА

ЈАВНА РАСПРАВА
- КПРЕКЦИЈА

ТЕКСТА НАЦРТА 
ПЛАНА РАЗВОЈА



Припритетне пбласти
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ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ

ИНФРАСТРУКТ
УРНИ 

РАЗВОЈ

ДРУШТВЕНИ 
РАЗВОЈ

РАЗВОЈ ДОБРЕ 
УПРАВЕ

Животна средина Климатске промене

Родна равноправност Једнаке могућности



1

анализа 
постојећег 
стања

2

Визија –
жељено 
стање

3

Приоритетни 
циљеви 
развоја 

4

преглед и 
опис мера за 
остваривање 
циљева

5

- начин 
спровођења и 
праћења 
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Обавезни елементи Плана 
развпја



Служба за управљаое 
прпјектима и лпкалнп 

екпнпмски развпј

12


