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I  УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

 Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године (у 

даљем тексту: Стратегија) усвојена је у складу са одредбама Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 

121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон 

и 9/20), Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 

30/18), Закона о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године 

(„Службени гласник РС”, број 88/10) и другим релевантним прописима 13. јуна 2019. 

године на 159. Седници Владе и објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, 

број 47/2019 од 28. јуна 2019. године 

 Закон о планском систему Републике Србије и Уредба о методологији 

управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају 

појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19) ближе 

одређују акциони план као документ јавне политике, његову садржину и дужност 

спровођења јавне расправе уколико акциони план није усвојен у року од 90 дана по 

доношењу стратегије. До одступања од рока предвиђеног за израду акционог плана за 

спровођење Стратегије дошло је с обзиром да је Стратегија прва за област урбаног 

развоја у Републици Србији, а акциони план за њено спровођење такође први акциони 

план за наведену област, као и због пандемије изазване вирусом COVID-19. 
 

 

 



2 

 

II ПОСТУПАК ОБАВЉАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 
 

 Процедура јавне расправе је спроведена у складу са одредбама Закона о 

планском систему Републике Србије и Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 

61/06, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19). Закључак о спровођењу 

јавне расправе о Предлогу Акционог плана за спровођење Стратегије одрживог 

урбаног развоја Републике Србије до 2030. године за период од 2020. до 2022. године 

(у даљем тексту: Закључак) Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије 

донео је на 3. седници одржаној 12. новембра 2020. године (бр. 021-8819/2020-1 од 13. 

новембра 2020. године). У складу са законом, активности везане за спровођење јавне 

расправе поверене су Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

Јавна расправа о Предлогу Акционог плана за спровођење Стреатегије у 

периоду од 2020. до 2022. године одржана је и оглашена у периоду од 16. новембра до 

7. децембра 2020. године на интернет страници Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре. Све ближе информације о јавној расправи, као и 

потребна објашњења, могла су се добити у Сектору за просторно планирање и 

урбанизам Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфрструктуре. Јавна 

презентација Предлога Акционог плана за спровођење Стратегије за период од од 2020. 

до 2022. године није могла бити одржана због епидимије корона вируса тако да је јавна 

расправа одржана искуључиво електронски изалгањем Предлога Акционог плана за 

спровођење Стратегије за период од 2020. до 2022. године на интерент страници 

министарства. Физичка и правна лица, могла су у току трајања јавне расправе да 

доставе своје коментаре, сугестије и примедбе на Предлог Акционог плана за 

спровођење Стратегије за период од 2020. до 2022. године у писаном облику 

попуњавањем формулара који је био постављен на интернет страници министарства. 

 

Примедбе на Предлога Стратегије, прикупљене у току трајања јавне расправе, 

представљају саставни део овог извештаја. 

 

III  ПРИМЕДБЕ НА ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ СА ЗАКЉУЧЦИМА 
 

У наредној табели дат је по хронолошком редоследу скраћени приказ поднетих 

примедаба на Предлог Стратегије са закључцима по свакој примедби и кратким 

образложењем: 
 

1. Никола Стојановски д.и.с. 

Сугестија за меру 2.3.1: Припрема, усвајање и 

примена планова одрживе урбане мобилности 

(ПОУМ). Поред наведених општина и градова (од 

тачке 2.3.1.3 до тачке 2.3.1.9 у табели) за израду 

Плана одрживе урбане мобилности, потребно је 

додати и град Смедерево. 

Не прихвата се. 

Потребно је да град Смедерево 

предложи израду ПОУМ у 

складу са својим програмом 

рада. 

2.  Марија Анђелић д.и.а, Knauf Insulation d.o.o. Beograd 

Не предлажемо измене већ само сугеришемо да се 

екстензивни зелени кров са супстратом од камене 

вуне без везива и седумом као финалним слојем 

може укључити у акциони план као идеално решење, 

С обзиром да је предлагач 

примедбе и сам напоменуо да 

не предлаже измене, сугестија 

се евидентира, а предлагач се 
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и то у оквиру следећих активности: 

1.1.1.2 Aгенда за зелене градове и општине у Србији 

/ одрживи урбани развој 

2.1.3.1 Промовисање примене и планирање 

природом-инспирисаних решења за урбану 

регенерацију и уређење и очување јавних простора у 

зони будућег Линијског парка у Београду 

4.1.2.1 Подршка нискоугљеничном  и развоју 

отпорном на  климатске промене градова Србије 

4.1.2.2 Програм за зелене секундарне градове 

4.2.1.1 Пројекат подршке ЕУ цивилној заштити и 

отпорности на катастрофе у Републици Србији 

4.2.3.1 Очување биодиверзитета заштићених 

природних добара (Прилог 3 у Анексу) 

4.3.1.1 Београдске здраве улице 

4.3.3.1 Стратешке карте буке за 4 агломерација 

(Београд, Нови Сад, Суботица и Крагујевац) 

4.3.4.1 Програм еколошки прихватљиве урбане 

инфраструктуре у контексту климатских промена 

упућује да контактира 

предлагаче активности са 

циљем успостављања 

партнерства које у перспективи 

може бити евидентирано и у 

будућим акционим плановима 

имајући у виду да партнерска 

институција/организација може 

бити из јавног, приватног или 

невладиног/цивилног сектора, 

док носилац активности може 

бити само из јавног сектора. 

3. Проф. др Мића Јовановић, редовни члан  

Академија инжењерских наука Србије 

Стр. 7. у Мери 2.1.5: код 2.1.5.1 Успостављање 

система праћења спровођења Правилника  о 

техничким стандардима планирања, пројектовања и 

изградње објеката, реализатор ТСУСС - Тим за 

социјално укључивање и смањење сиромаштва, 

износ 870.000 РСД, година 2020, изменити: 

„Формулисање концепта допуне и ваљане примене 

прописа при планирању, пројектовању и изградњи 

објеката“, реализатор - Академија инжењерских 

наука Србије, износ 2.700.000 РСД, година 2021. 

Прихвата се.  

Нова активност 2.1.5.2. 

Стр. 27. у Мери 5.1.4: Подршка развијању 

партнерстава и мрежа свих нивоа управе и 

универзитета, института, развојних и 

истраживачких, као и међународних организација 

ради унапређења квалитета рада и увођења 

иновација у управљању урбаним развојем, допуна 

нова алинеја, 5.1.4.10. „Развој програма унапређења 

рада Грађевинске инспекције Србије у елиминисању 

нелегалне градње“, Институција - МГСИ, Партнер - 

Академија инжењерских наука Србије. 

 

Прихвата се. 

Нова активност 5.1.4.7. 
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4. Килибарда Светлана,вд помоћника покрајинског секретара 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине 

 

На страни 14, мера 2.4.3. предлажемо да додате 

следећу активност 2.4.3.4. 

Подршка ЈЛС у изради пројектно техничке 

документације за изградњу система за третман 

комуналних отпадних вода,за пречистаче отпадних 

вода и потребне инфраструктуре, пројекте 

канализационе мреже и пратеће опреме. Носилац 

Активности је Покрајински секретаријат за 

урбанизам и заштиту животне средине, партенри ће 

бити ЈЛС које буду изабране на јавном конкурсу, 

конкурс ће бити расписан у 2021.години, средства у 

износу од 50.000.000,00 динара су предвиђена у 

нацрту буџета АПВ за 2021 годину, у оквиру  

програма 0406, 1001 Управљање комуналним 

отпадним водама . 

 

Прихвата се. 

На истој страни скрећемо пажњу на техничку 

грешку, активност 2.4.3.1 је под мером 2.4.2., а треба 

је пребацити под меру 2.4.3. 

Делимично се прихвата. 

Активност се уклања с обзиром 

да је приказана у Акционом 

плану Стратегије управљања 

водама. 

5. Далибор Ђуран 

Planet Labs, Inc. 

 

Развој свермирске технологије омогућава праћење 

урбаног развоја путем осматрања из свемира. Овај 

сектор индустрије се рапидно развија у свету и чини 

податке доступним и релативно јефтиним у односу на 

пре 10 и више година. Компанија Planet из Сан 

Франциска омогућава дневно скенрање целе земље, 

детекцију и праћење промена. Ови подаци нуде 

транспарентлост свим укљученим институцијама и 

њиховим партнерима и омогућавају праћење урбаног 

развоја било да је у питању експанзија аеродрома, 

развој урбаних насеља или развој у удаљеним 

локацијама које нису лако приступачне. Коришћење 

технологија осматрања из свемира омогућава 

корисницима да максимизирају ефикасност у 

планирању тако што ће идентификовати зоне које 

захтевају највише пажње и подршке унапред и на тај 

Делимично се прихвата. 

Уводи се нова активност 

5.4.1.2 Коришћење података 

преко платформе НИГП и 

сателитских снимака. 
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начин уштедети средства и време. 

Производи који се данас нуде на тржишту, на пример 

компаније Planet, су месечне подлоге од 4.7m 

резолуције, дневно осматрање на нивоу 3.7m 

резолуције као и фото и видео снимање високе 

резолуције од 50cm. Ово су само неке од могућности 

сателита који се данас користе у комерцијалне сврхе. 

Сателитски подаци и свемирске технологије као део 

дигитализације и увођења електронских услуга могу 

се користити у управљању урбаним развојем. На овај 

начин дигитални подаци које обезбеђују компаније 

као Планет се могу користити од стране органа 

државе и локалних самоуправа. На овај нацин Србија 

би постала лидер у региону по коришћењу 

свемирских технологија у сврхе развоја. Ово такође 

отвара врата напорима да се Србија укључи у 

Европску Свемирску Агенцију и припреми за следећи 

ниво сарадње са ЕУ. 

6. Игор Мишчевић 

Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије 

 

Страна 19; Активност 3.3.6.1. У списку ЈЛС које су 

подржане за процес озакоњења наведен је Град 

Крагујевац који је одустао од програма подршке и 

уместо њега се подршка пружа у општини 

Алексинац. Рок за завршетак активности је померен 

услед КОВИД 19 епидемије и неопходно је ставити 

2021.годину као циљну. 

Прихвата се. 

Страна 19; Активност 3.3.6.2. Након реализације 

јавног позива за подношење апликација, Програм 

''Подршка ЕУ инклузији Рома – оснаживање 

локалних заједница за инклузију Рома'' који се 

финансира из средстава ИПА 2016, је подржао (и 

још увек подржава) укупно 12 ЈЛС у изради 

пројектно-техничке документације за ромска 

подстандардна насеља: Град Сомбор, општина 

Пећинци, општина Велико Градиште, општина 

Кучево, општина Алексинац, општина Бела Паланка, 

општина Бојник, општина Лебане, Град Лексовац, 

општина Сурдулица, општина Бела Паланка, 

општина Врањска бања (Град Врање). Рок за 

завршетак активности је померен услед КОВИД 19 

епидемије и неопходно је ставити 2021.годину као 

циљну. 

 

Прихвата се. 
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7. Маја Крунић Лазић 

Агенција за заштиту животне средине 

 

Код Посебног циља 4, пакет мера 4.1, редни број 31. 

Удео комуналног отпада који се организовано 

сакупља (% домаћинстава), за Извор провере су 

наведени ЈЛС и МЗЖС, а треба да је наведена 

Агенција за заштиту животне средине (АЗЖС). 

Прихвата се. 

Код Посебног циља 4, пакет мера 4.3, мера 4.3.3, 

активност 4.3.3.1: Стратешке карте буке за 4 

агломерација (Београд, Нови Сад, Суботица и 

Крагујевац), за институцију која спроводи активност 

наведено је МЗЖС, а треба да се допуни са АЗЖС. 

Прихвата се. 

Код Посебног циља 4, пакет мера 4.3, мера 4.3.6, 

активност 4.3.6.3: Оперативно спровођење 

аутоматског мониторинга квалитета ваздуха у 

државној мрежи за праћење квалитета ваздуха на 

нивоу Републике, процењена средства за 2020. 

годину износе 85.000,00 динара. Потребно је да се 

измени на 80 милиона динара, и да се за 2021. 

годину наведе 80 милиона динара, а за 2022. годину 

84,5 милиона динара процењених средстава. 

Прихвата се. 

8. Александар Николић 

Критична маса – бициклисти Врбас 

 

У активности 2.3.5.1 Припрема и усвајање 

правилника о елементима које јавни пут мора да 

испуњава....., наведено је да институција која 

спроводи активност је МГСИ, док је као 

организација партнер наведно ЈП Путеви Србије. 

Предлажемо да се у организације партнере поред ЈП 

Путеви Србије наведе и Инжењерска комора Србије. 

По могућству предлог је да се укључе и струковне 

Комисија Инститита за стандардизацију РС. 

Прихвата се. 

 

У активности 2.3.5.2 Припрема и усвајање 

правилника о условима и начину пројектовања 

јавних путева, наведено је да институција која 

спроводи активност је МГСИ, док је као 

организација партнер наведно ЈП Путеви Србије. 

Предлажемо да се у организације партнере поред ЈП 

Путеви Србије наведе и Инжењерска комора Србије 

и струковне Комисија Инститита за стандардизацију. 

Прихвата се. 
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Додати под мером 2.3.5. активност 2.3.5.3 Припрема 

и усвајање правилника о пројектовању 

бициклистичке инфраструктуре. Рок за завршетак 

активности 2021.год. Недостатак правилника 

онемогућује, генерално посматрајући, доношење 

квалитетних предлога и решења како у фази 

планирања простора тако и у фази пројектовања овог 

дела инфраструктуре, који треба посматрати 

равноправно са осталим. Последица тога су лоша 

решења у пракси где се нпр. двосмерне 

бициклистичке саобраћајнице дефинишу са 

ширином бициклистичких стаза од 1,5м, постављање 

разних препрека нпр. ивичњака на укршањима 

бициклистичких стаза са коловозом и др. У складу 

са наведним сматрамо да је доношење правилника o 

пројектовању бициклистичке инфраструктуре 

неопходно у духу спровођења саме Стратегије 

одрживог урбаног развоја РС као и промовисању 

бицикла као превозног стредства, а доношењем 

правилника уједначиће се квалитет и техничка 

решење којима ће се избећи проблеми који су због 

непостојања квалитетних техничких решења и 

смерница често у пракси егзистирали. Неопходан 

партнер приликом доношења наведеног парвилника 

треба  да буде Инжењерска Комора Србије (ИКС) 

као струковно односно професионално удружење 

инжењера Србије али и формална и неформална 

удружења бициклиста која свакако могу сугерисати 

доношење квалитетних решење и указивање на лоша 

решења из праксе. Партнери на овој активности могу 

бити и Владе других земаља са развијеном праксом 

пројектовања и промовисања бициклистичког 

саобраћаја (Холандија, Данска, Немачка), али и сви 

други заинтересовани. 

Далимично се прихвата. 

Правилник о условима које са 

аспекта безбедности саобраћаја 

морају да испуњавају путни 

објекти и други елементи јавног 

пута ( ,,Службени гласник РС” 

број 50/11) прописао и услове 

за бициклистичку 

инфраструктуру. 

Предлози за унапређење ове 

области могу се сагледати и 

приликом израде Правилника о 

начину пројектовања јавних 

путева (правни основ у Закону 

о путевима, Сл.гл.РС 41/18 и 

95/18). 

Ипак је активност 2.3.5.3. 

додата и у њој се отвара 

могућност за доношење 

правилника или техничког 

упутства. 

За доношење посебног 

Правилника за пројектовање 

бициклистичке инфраструктуре 

мора да постоји правни основ у 

закону. 

9. Маја Петковић 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

 

Податак који је потребно кориговати се налази на 

страници бр. 22, 

у поглављу 4.1.5: Стимулације и програми за 

унапређење енергетске ефикасности у зградама 

изграђеним пре доношења прописа из 2012. године, 

у делу који се тиче мере 4.1.5.1. Израда Стратегије за 

подстицај улагања у обнову националног фонда 

зграда: потребно је пребацити износ од 4.800 из 

колоне 2020. година у колону 2021. година. 

Прихвата се. 
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10. Ксенија Лукић, ма инж.арх. 

ЈП Инфраструктура Шабац 

 

Приметно је појављивање одређених локалних 

самоуправа са конкретним пројектима који се односе 

на уређење делова тих ЛС. Највише пројеката овог 

типа је излистано за Нови Сад, а понеки за Београд. 

Премда су наведени пројекти квалитетни, сматрам 

да им није место у акционом плану којим се 

спроводи стратегија националног нивоа. Предлажем 

да се појединачни пројекти који су локалног значаја 

уклоне (нпр. изградња канализационе мреже за 

насеља Кисач и Ченеј/Нови Сад, изградња кружне 

раскрснице Булевара цара Лазара са расветом/Нови 

Сад, изградња саобраћајних површина у стамбеним 

блоковима/Нови Сад ....). 

Прихвата се. 

Кроз консултацију са колегама 

из Канцеларије за локални 

економски развој града Новог 

Сада остављена је активност 

реконструкција градског језгра 

за коју су опредељена средства 

у буџету града за 2021, а ради 

значаја додата је активност која 

се односи на Европску 

престоницу културе. 

Страна 10: Припрема, усвајање и примена планова 

одрживе урбане мобилности 

- Град Шабац је на скупштини 20.11.2020.године 

(бр.одлуке 020-104/2020-14) усвојио ПОУМ Шабац 

2020-2027.године, стога се Шабац може уврстити у 

део који се односи на спровођење мера, поред 

Ваљева и Крушевца; 

Прихвата се. 

11. НИС а.д. Нови Сад 

 

Предлажемо да се назив колоне „Извор провере“ 

преформулише у „Извор података“. 
Не прихвата се. 

Ово је терминологија коју је 

предложио Републички 

секретаријат за јавне политике. 

Код појединих мера недостају укупна процењена 

финансијска средства по изворима у периоду 2020-

2022. година. 

Не прихвата се. 

Једини обавезни подаци су 

назив активности и надлежна 

институција, остали подаци су 

препоручени. 

Код појединих мера недостају рокови за завршетак 

активности. 

Код појединих мера недостаје извор финансирања. 

Потребно је кориговати рок за завршетак активности 

где је наведена 2020. година. Уколико нису 

реализоване/не могу бити реализоване до краја 2020. 

године. 

Прихвата се. 

Извршена је провера за 

активности за које је 

предвиђено да реализација буде 

завршена у 2020. години. 
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У Предлогу акционог плана наведено је: 

„Национални Програми урбаног развоја ће се 

израђивати у периоду од 2021. до 2026. године 

следећом динамиком...“ Потребно је навести само 

Програме чија се израда планира у периоду 2020-

2022. година. 

Не прихвата се. 

Израда Програма урбаног 

развоја је специфична 

активност која се предвиђа 

Стратегијом. 

У Прилогу 1 потребно је проверити ЈЛС за Сремску 

Каменицу (Петроварадин) и Футог (Нови Сад). 
Делимично се прихвата. 

Градска општина Петроварадин 

је укинута 2019. године и 

постала интегрални део Града 

Новог Сада, мада ни као 

градска општина није имала 

статус јединице локалне 

самоуправе. 

Прилог 3 „Заштићена продучја (ЗП) за која је 

спроведен поступак заштите у атарима урбаних 

насеља у Републици Србији“ – нејасно на која 

подручја се односи, пошто нису наведена сва ЗП у 

атарима урбаних насеља, а наведена су и добра у 

насељима, а не у атарима (Београд, Чачак,…). 

Списак је доставио Завод за 

заштиту природе Србије, а 

добијен је на основу ГИС 

преклапања атара урбаних 

насеља и заштићених 

природних добара. 

12. Јелена Николић 

Градска управа Крушевац 

Мера 1.1.5 (стр.3) - можда треба додати и 

обележавање ЕуроВело рута (међународне 

бициклистичке руте) кроз Србију. Спроводи 

Министарство туризма. Недавно су нас 

контактирали за постављање туристичке 

сигнализације за ЕуроВело 13, који пролази кроз 

Крушевац. Вероватно ће се постављати и у другим 

градовима/општинама на рутама које пролазе кроз 

Србију (руте 6,11,13). Неће се сада физички градити 

бициклистичке стазе (нажалост), али иде 

обележавање туристичке сигнализације. 

Делимично се прихвата. 

Након консултација са 

министарством за туризма 

уведена је мера 1.1.5.3. 

Пакет мера 2.1: У току је реконструкција центра 

града Крушевца. Биће измене у простору, попут: 

проширења пешачке зоне, укидања уличног 

паркирања и формирања бициклистичких стаза, 

преуређење партерног решења, реконструкција 

водоводне и канализационе мреже, реконструкција 

инсталација даљинског грејања... као припрема за 

обележавање 650 година од оснивања града 

2021.године. 

Прихвата се. 

Такође у оквиру овог пакета мера предвидети 

преиспитивање одредби правилника о потребном 
Не прихвата се. 
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броју паркинг места (1паркинг/стан, одн. 1ПМ/70m
2 

посл.прост.). Аутомобили заузимају превише места 

на јавним просторима, више него зеленило, а то је 

донекле и резултат важећег правилника и 

деценијског фаворизовања аутомобила и права да се 

јавни простор користи за паркирање. Зато треба 

увести да негде постоји 0 паркиг места, уз 

обезбеђивање алтернативе (јавни превоз, јавна 

гаража, услуге изнајмљивања...) 

Паркирање на јавним 

саобраћајним површинама није 

предмет поменутог правилника. 

Мера 2.1.5: Предвидети израду правилника за 

побољшање приступачности приликом 

реконструкције јавних простора и обуку за 

пројектанте, извођаче и надзор. 

Делимично се прихвата. 

Ова тема ће бити обрађена 

правилницима из мере 2.3.5. 

Фале мере 2.1.2 и 2.1.4 Не прихвата се. 

Нису све мере разрађене у овом 

акционом плану. 

пакет мера 2.2 (стр.8): 2019.рађена је делимична 

реконструкција у археолошком парку Лазарев град 
Не прихвата се. 

Није активност од националног 

значаја. 

Пакет мера 2.3 (стр.9)- на порталу отворених 

података постоје подаци о бициклистичким стазама 

и тракама за град Крушевац, а можда и за остале 

градове 

Делимично се прихвата. 

Циљ је израчунати укупну 

дужину бициклистиких стаза у 

свим урбаним насељима. 

Мера 2.3.2 (стр.10): У току је израда Студије јавног 

саобраћаја града Крушевца 
Делимично се прихвата. 

Обухваћено је активношћу која 

се односи на спровођење 

ПОУМ Крушевца. 

Мера 2.3.3 (стр.11): коментар сличан као под бр.1. 

ЕуроВело бициклистичке руте. Обележавање 

Министарство туризма. А за унапређење 

приступачности, заштитник грађана има конкурс за 

градове/општине. 

Делимично се прихвата. 

Након консултација са 

министарством туризма 

уведена је мера 1.1.5.3. 

Мера 2.3.6 (стр.12): почетак израде моравског 

коридора (Е-761- Појате прељина), насавак изградње 

аеродрома Росуље 

Не прихвата се. 

Предмет Просторног плана 

Републике Србије. 

Мера 2.4.3 (стр.13): Изградња постројења за 

пречишћавање отпадних вода Брус-Блаце. 
Не прихвата се. 

Предмет Стратегије управљања 

водама. 

Мера 2.4.6 (стр.15): додати и коришћење ИКТ и Не прихвата се. 
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апликација за јавни превоз и такси услуге. Потребно је контактирати 

предлагача активности ради ове 

измене. 

Пакет мера 3.4 (стр20): подизање нивоа 

транспаретности се не огледа само у броју састанака, 

већ треба водити рачуна и о квалитету 

представљеног материјала. С обзиром на садашњу 

ситуацију, може се навести и унапређење кроз 

коришћење интернет платформи у процесу 

доношења одлука (зоом платформа и др., које 

омогућавају директан пренос и укључење путем 

интернета). Такође треба обратити пажњу на 

обученост кадрова за укључење грађана и 

комуникацију. Можда треба ставити број одржаних 

обука. Обуке за јавне службенике спроводи НАПА 

(национална академија за јавну управу) и СКГО). 

Не прихвата се. 

Показатељ је дефинисан у 

Стратегији. Прецизније 

дефинисање показатеља се 

може дефинисати приликом 

ревизије стратегије, а и на 

основу активности које су 

дефинисане у оквиру овог 

пакета мера и које ће допринети 

побољшању партиципације у 

процесу планирања. 

Обележавање Европске недеље мобилности, може да 

утиче на транспаретност и укључивање грађана. 

СКГО и МГСИ су национални координатори. Ове 

године је био рекордан број регистрованих градова 

из Србије-31. То може бити један од индикатора 

(показатеља) 

Делимично се прихвата. 

Овај показатељ може бити 

показатељ за пакет мера за 

урбану мобилност, посебно 

имајући у виду да показатељ 

број 15. није израчунат. 

Мера 4.1.4 (стр.22): Потписан је споразум за 

изградњу регионалне депоније у Крушевцу, и за 

општине Алексадровац, Варварин, Брус, Ћићевац и 

Блаце. 

Прихвата се. 

Мера 5.1.4 (стр.27): мреже CiViTAs, CIVINET 

Словенија-Хрватска-Југоисточна Европа, 

EUROCITIES, ECF, Polis окупљају градове и 

општине. Неки градови/општине из Србије, али и 

институције, су чланови мрежа. 

Не прихвата се. 

Чланице мрежа су локалне 

самоуправе, остали предвиђени 

видови сарадње су на 

националном нивоу. 

Мера 5.1.5 (стр.27): обуке које спроводи НАПА 

(национална академија за јавну управу) и СКГО. 

Обуке SymbioCity, које спроводи Шведска (ICLD). 

Прихвата се. 

Мера 5.3.2 (стр.29): да ли у оквиру ове мере навести 

Планове одрживе урбане мобилности? Навести број 

усвојених планова. Саобраћајни факултет има 

предмет планирање. Можда и тај факултет додати 

поред Архитектонског. СКГО и Радна група за 

одрживу урбану мобилност урадила смернице- 

документ усвојила скупштина СКГО у 2020.год. 

Не прихвата се. 

Планови одрживе урбане 

мобилности су приказани у 

мери 2.3.1. 

Мера 5.4.4 (стр.30): обука, подизање капацитета и 

подршка у отварању података (Open data) 
Не прихвата се. 
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Мера 4.1.2 (стр.21): Израда Студија 

нискоугљеничног развоја за 5 градова (Краљево, 

Крагујевац, Крушевац, Ниш и Шабац), преко УНДП 

и СКГО. Рок за завршетак мај 2021.године. 

Крушевац израђује Краткорочни акциони план за 

ваздух града Крушевца 2020-2025. Очекује се 

сагласност МЗЖС, па да иде на усвајање. 

Прихвата се. 

13. Иван Вуловић 

Национална асоцијација аутономних и електричних возила 

 

У оквиру мере 2.3.4: Увођење нових технологија у 

транспорту (на електро погон, нови системи 

модуларног јавног превоза, дељење превоза 

индивидуалним возилом и сл.) додати активност 

2.3.4.4: “ City AI” (реализација овог решења за 

потребе урбане мобилности заснована је на 

вештачкој интелигенцији, омогућиће значајан 

напредак у контроли саобраћаја у урбаним 

срединама у реалном времену) 

Институција која спроводи активност: град 

Суботица; Oрганизације партнери: ЕТФ(rs), 

БМЕ(hu), НААЕВ(rs) 

Рок за завршетак активности: 2022 

Извор финансирања: Буџет РС, Донацијe, Кредит, 

Светска банка,ЕБРД 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин.: за 2021 95000 и за 2022 79000. 

Прихвата се. 

14. Клара Даниловић, Дарко Дрндић, Милош Алавања 

Стална конференција градова и општина Србије 

 

Сугестија за допуну мере 4.2.1: Смањење ризика од 

поплава спољашњим и унутрашњим водама урбаних 

подручја 

Предлог да се унесе нова активност 4.2.2.2. 

Међуопштинска сарадња у области смањења ризика 

од катастрофа – подршка удруживању градова и 

општина у сливове 

Носиоци активности: СКГО, Партнери: УНДП и 

КУЈУ 

Рок за завршетак 2024. 

Извор финансирања: Влада Шведске, Влада 

Швајцарске 

Прихвата се. 
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15. др Саша Милијић, др Божидар Манић, др Славка Зековић, др. Марија Максин 

Институт за архитектуру и урбанизам Србије 

 

Предложене активности и институције за сповођење: 

1.1.1.3. Истраживачко-оперативна платформа за увођење 

концепта циркуларне економије (ниско-угљеничке, зелене) као 

извор привредног раста и покретач одрживог урбаног развоја 

Институције: МГСИ, МП, РАС, МЗЖС, МДУЛС, ПКС 

1.2.1.1. Припрема истраживачке и имплементационе подршке 

за ограничавање ширења грађевинског земљишта 

Институције: МГСИ , МПШВ, МФ, ЈЛС 

1.2.2.2. Припрема истраживачке и имплементационе подршке 

за увођење/ примену инструмената за захватање увећане 

вредности грађ. земљ. 

Институције: МГСИ, МФ, ЈЛС 

1.2.2.3.Припрема истраживачке и имплементационе подршке за 

увођење/ примену инструмента урбане комасације 

Институције: МГСИ, МФ, ЈЛС, РГЗ 

1.4.3.1. Програм подршке развоју иновативне и пословне 

инфраструктуре ради  интегрисаног развоја индустрије и 

услуга у  урбаним центрима/ ЈЛС 

Институције: МП, Фонд за развој, МГСИ 

1.4.3.2. Програм подршке развоју инфраструктуре за 

ндустријске/привредне и комерцијалне зоне и браунфилд 

локације 

Институције: МП, МГСИ, Фонд за развој 

2.2.1.2 Пилот пројекат: План интегрисаног управљања 

историјском изграђеном средином у у градовима као инстр. 

урбане обнове (према Урб.агенди ЕУ, 2020) за три урбана 

насеља 

Институције: МГСИ, МКИ, ЈЛС 

3.3.5.1. Подршка 10 ЈЛС у процесу озакоњења бесправно 

изграђених зона и делова урбаних насеља 

Институције: МГСИ, ЈЛС 

3.3.5.2. Анализа потреба и припрема планске и техничке 

документације за консолидацију и санацију бесправно 

изграђених зона и делова 10 урбаних насеља 

Институције: МГСИ,  КУЈУ, ЈЛС 

4.3.4.1 Програм еколошки прихватљиве урбане инфраструктуре 

у контексту климатских промена са подпрограмом развоја 

зелених кровова и кровних башти на јавним објектима 

Институције: МГСИ, ЈЛС 

5.2.2.2. Припрема истраживачке и имплементационе подршке 

за унапређење локалних јавних финансија у делу фискалних и 

нефискал. прихода у области грађевинског земљишта 

Делимично се  прихвата. 

Са институцијама предложеним 

за спровођење активности је 

потребно ускладити предлоге и 

имати њихову сагласност за 

спровођење како би активности 

биле уврштене у програме рада 

и финансијске планове тих 

институција. Предлагач 

активности може бити носилац 

активности, па стога остале 

институције могу бити 

препознате као партнери. У том 

смислу активност 5.2.2.2 се 

прихвата и постаје активност 

5.2.2.1, с обзиром да је 

активност која је била под 

бројем 5.2.2.1 избрисана у 

складу са другом примедбом. 
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Институције: МГСИ, МФ, МДУЛС, ЈЛС 

5.3.2.1. Истраживачки и имплементациони оквир за пројекте 

интегрисаног урбаног развоја и локалне одрживости 

Институције: МГСИ, МП 

5.3.2.2.Креирање и примена индикатора упозорења на 

динамичке урбане процесе (нпр. урбаног ширења, интензитета 

коришћења земљишта, бесправне изградње,  цена станова, идр) 

у  планирању и управљању 

Институције: МГСИ 

5.3.2.3. Истраживачка платформа и примена  интегрисаних 

урбаних иновација у планирање и управљање развоја градова 

(нпр. развој паметних система,  индустрије 4.0, идр.) 

Институције: МГСИ, МП, МФ 

5.3.2.4. Припрема Приручника и смерница за разне области 

релевантне за  интегрисани урбани развој са препорукама за 

урбано планирање, посебно у условима глобалних изазова 

(пандемије, "зеленог" развоја, климатских промена, миграција) 

Институције: МГСИ 

16. Катја Шефер 

УН Хабитат 

 

У активности 4.1.2.1 додати Адаптациони фонд као 

потенцијални извор финансирања 
Прихвата се. 

У мери 5.3.4 додати учешће на 11. Светском урбаном 

форуму. 
Прихвата се. 

17. Љубица Славковић 

Центар за културну деконтаминацију 

 

3.4.1 Подизање свести грађана и других 

заинтересованих страна о могућностима и 

механизмима укључивања у процес доношења 

одлука и утврђивање јавног интереса урбаног 

развоја, кроз информисање, консултације и активну 

партиципацију 

Институција која спроводи: Министарство за људска 

и мањинска права и друштвени дијалог  

Предложени партнери у спровођењу:  

-  Организације цивилног друштва (Центар за 

културну деконтаминацију и партнерска 

организација цивилног сектора) 

-  Академска заједница: Универзитет у Београду - 

Архитектонски факултет: Лабораторија за културу 

Прихвата се. 
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планирања и дизајн просторних политика и 

Лабораторија за колаборативне урбане праксе,  

-  Институт за филозофију и друштвену теорију, 

-  Стална конференција градова и општина СКГО 

Рок за завршетак активности: 2023. година 

За реализацију мера 5.3.1 и 5.3.2. предлажемо 

активности које су међусобно компатибилне и 

повезане, те их ради бољег разумевања наводимо и 

образлажемо у истом обрасцу за коментаре за јавну 

расправу. 

 

5.3.1.2 Осмишљавање и методолошка припрема 

израде платформе за интегрално управљање 

документима развојног планирања и јавних политика 

на локалном нивоу, што подразумева (а) 

укључивање свих надлежних институција, (б) начин 

њихове међусобне комуникације и комуникације са 

осталим стејкхолдерима, (в) базу свих докумената од 

интереса за ЈЛС и (г) развој капацитета стручњака за 

интегрално посматрање урбаног развоја. 

 

5.3.2.2 Развој метода практичног повезивања Закона 

о планирању и изградњи и Закона о планском 

систему у области традиционалног урбанистичког 

планирања, кроз (а) разраду и стандардизацију 

методологије за интеграцију и усклађивање 

докумената развојног планирања, докумената јавних 

политика и урбанистичких планова, (б) подршку 

креирању јединственог информационог система  од 

значаја за овај поступак и његова примена на 

конкретним примерима урбанистичких планова ЈЛС 

и (в) конципирање програма обуке стручњака 

(урбаниста и запослених у ЈЛС) задужених за 

просторни развој. 

 

Институција која спроводи:  

Републички секретаријат за јавне политике (предлог) 

Партнери у спровођењу:  

- Центар за културну деконтаминацију 

- Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 

Рок за завршетак активности: 2024. година 

 

 

 

Делимично се прихвата. 

Као носилац активности је 

наведен Архитетконски 

факултет. Активност је везана 

за меру 5.3.2 као развој метода 

практичног повезивања закона 

о планирању и изградњи и 

Закона о планском систему у 

периоду до 2024. године. 
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18. Божена Стојић 

УГ Институт за урбане политике 

 

Показатељи ефекта и показатељи исхода нису 

одговарајући за указивање на трендове у урбаном 

развоју. (скраћени приказ) 

Не прихвата се. 

Иако је ова примедба основана 

и показатељи не указују у 

довољној мери на трендове у 

урбаном развоју, дефинисање 

показатеља је предмет 

стратегије, а не акционог плана. 

У предложеном Акционом плану за поједине мере 

дефинисане су активности које се односе искључиво 

на појединачне градове у Србији и ни на један начин 

не доприносе остваривању мера, па самим тим ни 

циљева Стратегија на нивоу државе, имајући у виду 

да је предложен акциони план за спровођење 

Стратегије одрживог урбаног развоја Републике 

Србије. 

Делимично се прихвата. 

Урбани развој је активност на 

локалном нивоу, а стратегија 

представља заједнички 

национални оквир за урбани 

развој. Неки иновативни 

пројекти могу служити као 

примери добре праксе, али је 

чињеница да су нека урбана 

насеља заступљена више од 

другиг што је последица 

њиховог активнијег учешћа у 

изради стратегије и акционог 

плана. 

19. Дарко Вучетић 

Републички геодетски завод 

 

Пројекат "Унапређење земљишне администрације у 

Србији". Траје до 2023, кредит Светске банке. 

2020 - 1.003.000; 2021 - 885.000; 2022 - 1.180.000 

Прихвата се. 

Пројекат: "Унапређење пословне климе у Републици 

Србији" - којим се успоставља геопросторни 

регистар инвестиционих локација за браунфилд, 

гринфилд и грејфилд инвестиције 

Укључени МГСИ, РГЗ, ЈЛС 

Партнер СИДА (шведска агенција за развој) 

Рок за завршетак - 2021 за пилот пројекат 

Извор финансирања - донација 

2020 - 35.400 

2021 - 153.400 

Прихвата се. 
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Израда обједињене археолошке грађе Републике 

Србије - археолошка налазишта 

Укључени: МКИ, РГЗ 

Партенр / 

Рок за завршетак 2022 

Извор финансирања буџет 

Немам информација о парама 

Прихвата се. 

Пројекат израде Регистра ризика 

Институције: КУЈУ, СВС, РГЗ 

Организације партнери: УНДП 

Рок завршетак: 2021 

Извор финансирања: ИПА 2019 

2020 - 57 000 

Прихвата се. 

20. Јована Илић 

Тим за социјално укључивање и самањење сиромаштва 

 

Допуна постојеће активности: 2.1.5.1 Успостављање 

система праћења спровођења Правилника о 

техничким стандардима планирања, пројектовања и 

изградње објеката; Рок за завршетак активности: 

2021; предвиђена финансијска средства – 2020: 

200.000; 2021: 670.000 

Прихвата се. 

Допуна постојеће активности: .2.1.1 „Програм 

локалних иницијатива за социјално укључивање и 

смањење сиромаштва”; ЈЛС партнери:  Пирот, Бела 

Паланка, Рашка, Ражањ, Чајетина, Сурдулица, 

Ужице, Краљево, Бојник;  Рок за завршетак 

активности: 2021; предвиђена финансијска средства 

– 2020: 8.000.000; 2021: 15.000.000 

Прихвата се. 

Нова активност: 3.3.6.4. Мапирање подстандардних 

ромских насеља према ризицима и приступу 

правима у Републици Србији и редовно ажурирање 

Базе података за праћење мера за инклузију Рома; 

Институција која спроводи активнот: ТСУСС; 

партнер: Тим УН за људска права; Рок за завршетак: 

2021; Извор финансирања: Влада Швајцарске;  

предвиђена финансијска средства – 2020: 217.000; 

2021: 320.000 

Прихвата се. 


