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UNDA ПРОЈЕКАТ 2014-2017:
Значај, спровођење, актери 
Пројекат обухвата орг.семинара, формулисање и 
праћење НАП за одрживо становање и урбани развој
Закључци семинара – полазишта за формулисање и 
ажурирање НАП у складу са актуелним потребама и 
усмерењима које намећу већ постигнути резултати
Пројекат схваћен као ПРОЦЕС СТАЛНОГ 
НАПРЕДОВАЊА, кроз што ширу дискусију са 
релевантним актерима о актуелним темама, 
ПРАЋЕЊЕ ПРОМЕНА и ажурирања активности 
политика одрживог становања и урбаног развоја;
Драгоцена платформу за размену знања и искустава, 
кроз коју се стално проширује обухват релевантних 
актера, са свих нивоа јавног и НВО сектора 
(републички, локални, удружења, појединци)



UNDA ПРОЈЕКАТ 2014-2017:
Финансирање и ризици
Финансирање UNDA Пројекта (експерата, семинара, 
методологија) из Развојног рачуна УН - United 
Nations Development Account (UNDA);
Активности из акционог плана – углавном редовне 
активности, финансирае из буџета РС;
Постоји и допринос учешћа стручњака из других 
земаља;
Потребно прецизније дефинисати пројекте за које се  
може привући пажња могућих донатора
Почетна препорука да треба формирати Управни 
одбор није остварена; нејасна надлежност и задаци
Стални ризик – застој у раду Владе (нпр.због избора)
Специфични ризик – ’’виша сила’’ (нпр. поплаве 
2014)



ПОЛАЗИШТА ЗА AКЦИОНИ ПЛАН 
2014/2015

1)Препоруке Стамбеног профила 
Србије, које су се односиле на:
o Приоритете стамбене политике;
o Институционални развој и 

изградњу капацитета;
o Унапређење правног оквира;
o Реформу система стамбеног 

финансирања
2) Закључци и исходи UNDA 
семинара: Актуелни трендови и 
изазови
o Проблеми за решавање, 

предстојећи изазови;
o Текући програми и пројекти, који 

решавају изазове.
АКЦИОНИ ПЛАН
Кораци који се предузимају
o Табела препорука
o Детаљно образложење: 

надлежности, могући период 
спровођења



I GUIDELINES FOR DRAFTING THE NAP

Recommendations of the Country 
Profiles on the Housing Sector, for 
Serbia, referred to:
o Housing policy priorities
o Institutional development and 

capacity building
o Changes in the legal framework
o Reform of the housing finance 

system
Conclusions and outcomes of the 
UNDA workshop: Current trends and 
challenges:
o Problems to tackle, challenges 

ahead; 
o Ongoing programs and projects; 

tackling the challenge

ACTION PLAN
Steps to undertake 
o Тable of recommendations; 
o Detailed explanation: who is 

responsible for what, the period of 
possible implementation



НАЦИОНАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 
2015/2016

Први дан Другог UNDA семинара посвећен 
националном урбаном форуму -
На основу резултата овог семинара НАП ажуриран у 
делу урбаног развоја

Најважнији резултати I и II Акционог плана
1) Закон о становању и управљању зграда
2) Национални извештај за Хабитат III конференцију

Оба резултата су тема III УНДА семинара
Нове смернице за ажурирање Акционог плана 2016-
2017



АКЦИОНИ ПЛАН 2016/2017

Упутства за ажурирање Акционог плана 2016/2017 -
проширење обухвата,на:

 Политику урбаног развоја
 Стамбену политику
 Стамбену и комуналну инфраструктуру
 Грађевинарство
 Земљиште и својинске односе

ШИРИ обухват у односу првобитни и прикладнији
Потребе земаља у транзицији - стварања предуслова 
ефикасног стамбеног тржишта и спровођења мера 
јавних политика: ажурни регистри, посебно правних 
статуса; ефикасна земљишна администрација; ажурни 
и квалитетни просторни и регулациони планови, као 
и технички нормативи; развијен ИТ сектор и добра 
администрација и сл.
Велике потребе за изградњом капацитета



УНАПРЕЂЕНИ НАП 2016-2017 и даље
Политика интегралног урбаног развоја

1. Политика урбаног развоја
Циљ 1.– Повећање одрживости урбаног рзвоја и архитектонског квалитета грађене средине у РС
Посебни циљ 1.1. Унапређење стратешког оквира за интегралну урбану и архитектонску политику

Активност Тип документа Период спровођења Релевантни принцип Женевске УН повеље о одрживом 
становању

1 Преглед и ажурирање 
Просторног плана РС

Стратегија 2020 (A) 13. V.
(Б) 14 XII.
(Ц) 15. III.

2 Мере политике интегралног 
урбаног развоја

Стратегија 2018/2019 (A) 13.V. - зелени градски простори
(А) 13. VI. – компактна стамбена насеља (град)
(А) 13. VII. – интегрисани саобраћајни системи
(Б) 14 XI. – интегрисани урбани развој и обнова

3 Стратегија архитектонске 
политике

Стратегија 2018/2019 (A) 13. I – смањење карбонског утицаја у свим 
фазама животног циклуса објеката 

(А) 13. VI., (А) 13. VII
(Б) 14 VII. – примена локалних грађевинских 
материјала
(Ц) 15. III. – Примена принципа универзалног 
дизајна
(Д) 16.II. – развој јавних простора за културу и 
друштвене активности

4 Преглед и ажурирање нове 
генерације просторних планова

9 Регионалних просторних 
плнова
65 просторних планова 
подручја посебне намене

2020/
2025

(A) 13. V.
(Б) 14 XII.
(Ц) 15. III.

5 Подршка ЈЛС за развој/ 
ажурирању законом прописаних 
планских аката

Обавезни планови ЈЛС и 
планови чије важење истиче 
2020

2020/
2025

(A) 13. V.
(Б) 14 XII.
(Ц) 15. III.

Посебни циљ 1.2. – Унапређење информационог система за  просторно планирање и урбани развој

Посебни циљ 1.3. – Повећање степена усклађености правног и стварног стања у простору



УНАПРЕЂЕНИ НАП 2016/2017 и даље
Стамбена политика/инфраструктура/грађевинарство

2. Стамбена политика
Циљ 2. – Унапређен и функционалан  стратешки и правни оквир за становање
Посебни циљ 2.1. Унапређење стратешког оквира за становање

Активност Тип документа Период 
спровођења

Релевантни принцип Женевске УН повеље о 
одрживом становању

1 Припрема и доношење Националне 
стамбене стратегије

Стратегија 2018 (Ц) 15.I
(Ц) 15 VI.
(Д) 16. I.

2 Припрема и доношење програма 
стамбене подршке

Програм усвојен 
уредбом Владе

2018 и даље 
годишње

(Ц) 15.I
(Ц) 15 VI.

Посебни циљ 2.2. Развој правног оквира за становање
1 Припрема и доношење подзаконских 

аката
15 подзаконских аката 2020/

2025
(A) 13. V.
(B) 14 XII.
(C) 15. III.

2 Припрема и дистрибуција упутстава 
о примени закона за различите актере

3-5 докумената 2020/
2025

(A) 13. V.
(B) 14 XII.
(C) 15. III.

Посебни циљ 2.3 – Изградња капацитета за спровођење стамбене стратегије и прописа

3. Стамбена и комунална инфраструктура
Циљ 3.– Унапређен приступ становању од стране становништва које не може самостално решити стамбену потребу на тржишту

Посебни циљ 3.1. – Стамбена подршка домаћинствима са нижим и средњим примањима

Посебни циљ 3.2. – Обезбеђење станова за пресељење ’’заштићених станара’’ из станова грађана у станове у јавној својини

4. Грађевинарство
Циљ 4. – Унапређен квалитет, сигурност и енергетска (еколошка) својства зграда

Посебни циљ 4.1 – Унапређење енергетске ефикасности зграда

Посебни циљ 4.2 – Унапређење грађевинске регулативе и система контроле квалитета



УНАПРЕЂЕНИ НАП 2016/2017 и даље
Земљишна администрација/уписи права

5. Земљиште и својински односи
Циљ 5. – Унапређена ефикасност, транспарентност, расположивост и поузданост управљања некретнинама и 
својинским правима
Посебни циљ 5.1. - Унапређење система вредновања непокретности и пореза на имовину

Активност Тип документа Период спровођења Релевантни принцип Женевске УН 
повеље о одрживом становању

1 Унапређење система пореза на имовину Правни акт 2016/2020 (Б) 14 II.
(Ц) 15.VIII.

2 Унапређење оквира за масовну процену 
непокретности

Правни акт 2016/2020 (Б) 14 II.

Посебни циљ 5.2. - Развој е-управе и побољшање приступа информацијама о непокретностима
1 Даљи развој јединственог катастра 

непокретности
% територије РС 
покривене ЈКН

2016/2020 (Б) 14 II.

2 Развој стандарда Националне 
инфраструктуре гео-просторних података

Правни акт
Технички пропис

2016/2020 (Б) 14 II.

3 Унапређење поступака уписа права Правни акт 2016/2020 (Б) 14 II.
(Ц) 15.VIII.

4 Стандардизација података Технички пропис 2016/2020 (Б) 14 II.
5 Унапређење система е-дозвола Време за доставу 

података за 
издавање е-дозволе

2016/2020 (Б) 14 II.
(Ц) 15.VIII.

Посебни циљ 5.3. - Изградња капацитета Републичког геодетског завода
1 Подршка АГРОС 2016/2020 (Б) 14 II.
2 Дигитализација катастарског плана 2016/2020 (Б) 14 II.
3 Изградња капацитета за управљање архивом 2016/2020 (Б) 14 II.

(Ц) 15.VIII.
4 Ажурирање и унапређење база података 2016/2020 (Б) 14 II.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ

SVETLANA.RISTIC@MGSI.GOV.RS
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