
Утицај Нове урбане агенде на 
националну политику урбаног 
развоја – текуће активности и 

нове иницијативе

др Синиша Тркуља
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Јачање националних капацитата за одрживо становање, урбани развој и управљање земљиштем: Развој, спровођење и 
праћење националних акционих планова

Београд, фебруар 2017.



Циљеви одрживог развоја

инклузивни, безбедни, отпорни и одрживи



Задаци једанаестог Циља одрживог развоја

• 230 показатеља за праћење остваривања свих Циљева одрживог развоја
• за Циљ 11 – петнаест показатеља, везују се за остваривање задатака у оквиру 

Циља 11, 1-2  показатеља по задатку
• четворогодишње извештавање предвиђено Новом урбаном агендом



• визија
(социјална функција, партиципативност, родна 
равноправност, одрживост, територијална 
сарадња, мобилност и приступачност, безбедност 
и отпорност, заштита)

• принципи и опредељења
(интегрални приступ развоју, хоризонтална и 
вертикална сарадња, планирање и урбанизам)

• социјални развој
• економски развој
• заштита животне средине

• децентрализација
• просторно и урбанистичко 

планирање

• средстава за имплементацију
• даље активности и ревизија

Декларација из Кита

о одрживим градовима и 
насељима за све

22 параграфа

А. ОПРЕДЕЉЕНОСТ ЗА ПРОМЕНЕ У 
ПОГЛЕДУ ОДРЖИВОГ УРБАНОГ 

РАЗВОЈА

56 параграфа

B. ЕФЕКТИВНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

80 параграфа

C. ПРАЋЕЊЕ И РЕВИЗИЈА

15 параграфа

План имплементације 
Нове урбане агенде

153 параграфа

НОВА УРБАНА АГЕНДА

175 параграфа

усвојена у Киту

20. октобра 2016.



Међународне смернице за децентрализацију и 
основне услуге за све



Међународне смернице за децентрализацију и 
основне услуге за све

Децентрализација:
А Управљање и демократија на локалном нивоу
B Овлашћења и одговорности локалних самоуправа
C Административни односи између локалних власти и осталих сфера 

власти
D Извори финансирања и капацитети локалних власти

Основне услуге (инфраструктура, јавне службе, јавни простори, заштита):
А Транспарентно, партиципативно и ефективно управљање
B Децентрализација и улога локалних власти
C Омогућавање институционалног оквира за партнерства
D Одрживо финансирање и подршка сиромашнима
Е Одрживост животне средине



Међународне смернице за просторно и 
урбанистичко планирање



Међународне смернице за просторно и 
урбанистичко планирање

12 принципа (са препорукама за национални и локални ниво, стручњаке и НВО):
А  - политика урбаног развоја и управљање

интегрални и партиципативни процес доношења одлука
партиципација, инклузија, транспарентност и одговорност

B - просторно планирање и одрживи развој
B1- социјални развој

одговарајући стандарди живота и рада, једнакост могућности
бољи квалитет живота, културна баштина и културна разноликост

B2- одржив економски раст
подршка за нове економске могућности
боља повезаност на свим просторним нивоима

B3- заштита животне средине
заштита и унапређење природне и изграђене животне средине
безбедност, отпорност на природне ризике и непогоде, прилагођавање на климатске промене

C – компоненте просторног планирања
континуалан процес, заснован на правном оквиру, компактвни градови и синергије међу територијама
политичке одлуке засноване на различитим сценаријима, интегрално просторно и урбанистичко планирање

D – имплементација и праћење просторног и урбанистичког планирања
одговарајући институционални оквир, ефикасно управљање градовима и побољшана сарадња
праћење, прилагођавање и одговарајући капацитети за имплементацију политика просторног и урбанистичког планирања





Урбана агенда Европске уније

• Усвојена у мају 2016. у Амстердаму
• Вертикално усклађивање са НУА

12 тема Урбане агенде ЕУ
• Инклузија миграната и 
избелгица

• Квалитет ваздуха
• Сиромаштво у градовима
• Становање
• Кружна економија
• Запошљавање на локалном 
нивоу

• Климатске промене
• Енергетска транзиција
• Одрживо коришћење 
земљишта

• Урбана мобилност
• Дигитална транзиција
• Иновативне и одговорне 
јавне набавке



Покривеност територије Републике Србије 
просторним плановима



Развојно-стратешки документи
и њихов законски основ

• Закон о планирању и изградњи
• Закон о планском систему
• Подзаконски акти

• Просторни план Републике Србије, РПП
• Програми имплементације ППРС, РПП
• Изветшаји о стању у простору
• План развоја Републике Србије
• Национална политика урбаног развоја



Национална политика урбаног развоја

• Партиципативни и интегрални приступ, урбани идентитет
• У складу са препорукама Нове урбане агенде и 

Међународних смерница за урбанистичко и просторно 
планирање

• Тематске области:
– Демографија
– Одржив економски раст
– Урбане структуре и рационално коришћење земљишта
– Инклузиван урбани развој
– Становање
– Саобраћај и техничка инфраструктура
– Животна средина и клима
– Културно наслеђе и култура

• Имплементација – управљање и финансирање



Национална политика урбаног развоја

Нова урбана агенда
Параграф 89.
• Предузећемо мере да установимо законски оквир и оквир јавне политике, 

засноване на принципима једнакости и не-дискриминације, како бисмо омогућили 
властима да ефективно спроводе националне политике урбаног развоја, како 
приличи и да ојачамо доносиоце одлука и креаторе политика, како бисмо 
обезбедили одговарајућу пореску, политичку и административну 
децентрализацију засновану на принципу супсидијарности.

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.



Информациони системи и ГИС
Нова урбана агенда
Параграф 159.
• Подржаћемо улогу и повећати капацитет, националних, субнационалних и 

локалних власти у прикупљању података, мапирању, анализи и дељењу, као и у 
промоцији на подацима заснованог управљања, изграђеног на заједничком 
знању које се заснива на глобално упоредивим и локално створеним подацима, 
рачунајући пописе, анкете у домаћинствима, регистре становништва, процесе 
праћења на нивоу удружења и остле релевантне изворе, уколико је могуће 
према полу, старости, раси, етничкој припадности, мигрантском статусу, 
посебним потребама, локацији и другим карактеристикама релевантним у 
државном, субнационланом и локалном контексту.

Међународне смернице за урбанистичко и просторно планирње
Део D – Имплементација и праћење урбанистичког и просторног планирања
Националне власти, у сарадњи са другим сферама власти и одговајућим партнерима 

треба да (h):
• Развију и успоставе солидне системе праћења, оцењивања и одговорности за 

урбанистичко и просторно планирање, који комбинују кванититативне и 
квалитативне информације и анализе, засноване на показатељима 
осмишљеним да прате напредак у процесу и исходу са циљем јавног приказа. 
Међународне размене и искуства треба да користе ове локалне и националне 
системе.



Хвала на пажњи!

sinisa.trkulja@mgsi.gov.rs

mailto:sinisa.trkulja@mgsi.gov.rs
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