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ФОРМУЛИСАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 
УРБАНОГ РАЗВОЈА 

Почетна конференција за израду Стратегије урбаног развоја у 
Републици Србији до 2030. године одржана 2. фебрауара 2018. 

Шест тематских округлих столова одржано 29. и 30. марта 2018. на 
теме: становања, социјалног укључивања, економског развоја, 
урбаних структура, животне средине, инфраструктуре и културе. 



Динамика израде НПУР / СОИУРРС 

• јануар 2018. – усвајање закључка Владе о почетку израде 

• фебруар 2018. – почетна конференција 

• фебруар – јун 2018. активности/радионице: 
• анализа ситуације по областима, процена потреба 

• стратешки циљеви и приоритетни програми 

• финансирање – анализа, опције, предлози 

• имплементација – мере и инструменти 

• до краја 2018. – усвајање, завршна конференција 

Контекстуална 
анализа 

• Феб.2018 

• конференција 

Процена 
потреба 

• Март 2018 

• тематски 
округли 
столови / 
SWOT и 
потребе 

Циљеви и 
приоритети 

• Мај 2018 

• Радионица 

Финансирање 

• Јун 2018 

• Радионица 

Имплементација 

• Јул 2018 

• Радионица 

Нацрт 
Стратегије  

• Септ. 2018 

• Презентација 



ТЕЛА 



Дијалог одрживих градова 

• 24. и 25. маја 2018. године у Стразбуру 

• у организацији UCLG представници градова и 
локалних самоуправа 

• партнер у организацији УН Хабитат 

• тема преиспитивање Циља  11 

• састанци представника локалних и државних 
власти на теме: управљања на више нивоа, 
једнаких могућности за све, резилијентности 

Sustainable Cities Dialogue, Strasbourg 2018 



Међуресорна радна група за спровођење Агенде 2030 
 

26 институција из којих су члановирадне групе:  
•17 министарстава 
•Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом 
•Канцеларија за Косово и Метохију 
•Координационо тело за родну раваноправност 
•Републички завод за статистику 
•Републички секретаријат за јавне политике 
•Комесеријат за избеглице и миграције 
•Канцеларија за људска и мањинска права 
•Канцеларија за управљање јавним улагањима 
•Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва 

2015-2030 



• Становање 

 бесправна изградња 
 

 

• Урбана мобилност 

 ПОУМ Крушевац 
 

 

• Партиципација 

 увођење раног јавног 

увида 
 

• Баштина 

 добра под 

претходном 
заштитом 

 Неки други или прилагођени: браунфилди 
Прикупљање података кроз локалне информационе системе 

• Ванредне ситуације 

 поплаве 2014 
 

• Животна средина 

 дивље депоније и 

регионалне депоније 
 

• Јавни простори 

 заштита јавног 

интереса 
 

• Рурално-урбани 
односи 

 просторни планови 

 



Национална политика урбаног развоја 

Нова урбана агенда 
Параграф 15. 

• Обавезујемо се да ћемо радити на припреми и имплементацији 
урбаних политика на одговарајућем нивоу у оквиру 
партнерства између локалног и националног нивоа као и 
између више актера, на изградњи интегралних мрежа градова и 
насеља и подстицању сарадње међу свим нивоима управе како би 
се омогућило достизање одрживог интегралног урбаног развоја. 

 

Међународне смернице за урбанистичко и просторно 
планирње 

Део А – Урбана политика и управљање 

(2) Националне власти, у сарадњи са другим сферама власти и 
одговајућим партнерима треба да (а): 

• Фомулишу националне урбане и просторне политике које 
промовишу одрживе обрасце урбанизације, што обухвата и 
адекватан животни срандард садашњих и будућих становника, 
економски раст и заштиту животне средине, уравнотежен систем 
градова и других насеља и јасне власничке односе над земљиштем 
и обавезе свих грађана, рачунајући и сигурност пребивалишта за 
сиромашне, као основу урбаног и просторног планирања на 
свим нивоима. За узврат, урбанистичко и просторно 
планирање ће бити мотор за превођење те политике у 
планове и активности уз повратне информације за прилагођавање 
политике. 



ОЧЕКИВАЊА 

• до краја 2018. – усвајање, завршна конференција, национални урбани 
форум 

• допринос изради новог Просторног плана Републике Србије од 2020. 
године 

• усклађивање са законима усвојеним у априлу 2018. године – о 
планском систему и о инфрастурктури геопросторних података 

• израда трогодишњих извештаја о остваривању стратегије 

• изградња капацитета и поуздане финансије 

• оквир за праћење и оцењивање (мониторинг и евалуацију), пожељно 
коришћење 15 предложених показатеља за праћење остваривања 
циља 11 одрживог развоја (SDG 11) 

• паметни градови - коришћење могућности које нуде информационе и 
комуникационе технологије, кроз изградњу локалних информационих 
система и коришћење електорнских услуга и електронског управљања 

 



Хвала! 
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