
НАЦИОНАЛНИ
УРБАНИ ФОРУМ
Београд, 11–12. април 2022. године

Република Србија
Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре

Прелиминарни ПРОГРАМ

Понедељак, 11. април 2022. године

09.00-10.00 Регистрација и кафа добродошлице

Уводна сесија и поздравне речи (пленарна сесија)

10.00-10.30 Поздравне речи домаћина Националног урбаног форума: МГСИ, СКГО, УН

10.30-11.00 Обраћање представнице УН Хабитат-а

11.00-12.00 Јавне политике у контексту урбаног развоја у Републици Србији – представници МГСИ

12.00-13.00 Пауза за ручак

Ка ревизији стратегије урбаног развоја Републике Србије (пленарна сесија)

13.00-13.30 Спровођење националне стратегије урбаног развоја, акциони планови и ревизија стратегије

13.30-14.30 Панел: прилози за ревизију стратегије урбаног развоја, интегралне територијалне инвестиције, 
урбана мобилност

14.30-15.00 Дискусија о ревизији стратегије урбаног развоја

15.00-15.30 Пауза за кафу

Специјалне сесије (паралелне сесије)

15.30-17.00 Визија градова: млади и урбани развој

15.30-17.00 Родни аспекти урбаног развоја

15.30-17.00 Изазови и потенцијали урбаног развоја на Балкану у доба територијалне кохезије 
и заједничких урбаних политика



Република Србија
Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре

Уторак, 12. април 2022. године

Зелена агенда у урбаном развоју (паралелна сесија)

09.00-09.15 Представљање стратешког оквира унапређења енергетске ефикасности у грађевинарству  

09.15-09.30 Енергетском санацијом до зграда НЗЕБ уз очување архитектонских вредности

09.30-09.45 Важна културно-историјска здања, заштита културног наслеђа, поштовање аутентичности и уважавање 
принципа занатства у процесу енергетске санације зградa

09.45-10.00 Декарбонизација грађевинског сектора кроз примену локалних ОИЕ

10.00-10.15 Зелена инфраструктура: концепт и контекст резилијентности урбаних предела

10.15-10.30 Панел дискусија

10.30-11.00 Пауза за кафу

11.00-11.30 Програм развоја локалних институција и зелене инфраструктурe (LIID)

11.30-12.00 Програм Јачање одрживог и резилијентног урбаног развоја у Републици Србији

12.00-12.30 Програм Градови и климатске промене и локални акциони планови за климатске промене  
– Смедерево и Ужице

Одрживо становање и урбани развој (паралелна сесија)

09.00-09.30 Представљање националне стамбене политике

09.30-10.00 Холистички приступ у решавању стамбених потреба Рома

10.00-10.30 Концепт Социјални град

10.30-11.00 Пауза за кафу

11.00-11.30 Подршка Европске уније Социјалном становању и активној инклузији

11.30-12.00 Нови концепти задружног становања

12.00-12.30 Дискусија о стамбеној политици

Квалитет грађене средине и урбани развој (паралелна сесија)

09.00-09.15 Национална архитектонска стратегија – визија и циљеви

09.15-09.35 Квалитетна архитектура и грађена средина као јавни интерес

09.35-09.55 Интегративни приступи у заштити и одрживом коришћењу архитектонског и урбанистичког наслеђа

09.55-10.15 Улога архитектуре у остваривању одрживог развоја грађене средине  
– глобални изазови и локализација циљева

10.15-10.30 Дискусија

10.30-11.00 Пауза за кафу

11.00-12.30 Једанаест јавних простора за Светски урбани форум 11 и за Циљ одрживог развоја 11

12.30-13.30 Пауза за ручак

Затварање форума (пленарна сесија)

13.30-15.00 Закључци паралелних и специјалних сесија и препоруке за Светски урбани форум 11

15.00-15.30 Закључци и затварање Националног урбаног форума


