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Хабитат III је Конференција Уједињених нација 
о становању и одрживом урбаном развоју 
која ће се одржати у Еквадору октобра 
наредне године. 

Резолуцијом 66207 као и са праксом да се 
догађај одржава сваких двадесет година 
(1976, 1996 и 2016), Генерална Скупштина 
Уједињених нација је одлучила да одржи 
Хабитат III Конференцију како би подржала 
глобалну обавезу на одрживу урбанизацију, 
са фокусом на имплементацију Нове Урбане 
Агенде надограђујући оно на шта су се земље 
обавезале током Хабитат II Конференције у 
Истанбулу 1996. године. 

На Конференцији ће бити заступљене све 
државе чланице Уједињених нација и 
релевантних заинтересованих страна 
укључујући и организације невладиног 
сектора, регионалних и локалних власти, 
стручњака и истраживача, фондација, 
удружења жена и младих, приватни сектор, и 
организације Уједињених нација. 

Хабитат I I I ће бити прва глобална 
Конференција Уједињених нација након 
усвајања развојне агенде “Post-2015", и 
надамо се новог споразума о климатским 
променама. 

КОНФЕРЕНЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ 
НАЦИЈА О СТАНОВАЊУ И 
ОДРЖИВОМ УРБАНОМ РАЗВОЈУ
(ХАБИТАТ III) 



ХАБИТАТ I - 1976
Генерална скупштина Уједињених нација 
сазвала је ХАБИТАТ I Конференцију у 
Ванкуверу у Канади 1976. године, како су 
владе земаља чланица почеле да препознају 
потребу за планирањем одрживих људских 
насеља, и препознају последице брзе 
урбанизације, посебно у земљама у развоју. 

У то време, урбанизација и њени утицаји су 
једва разматрани од стране међународне 
заједнице, али свет је почео да буде 
очевидац највећој и најбржој миграцији 
људи ка градовима у историји, као и 
пораста урбане популације кроз природи 
прираштај, што је делом резултат напретка у 
медицини.
 

Закључци:

// Признање да су склониште (shelter) и 
урбанизација глобални проблеми који 
могу да буду заједнички решавани.

// Стварање Центра Уједињених нација 
за људска насеља (UNCHS-Habitat).

Обавезе које су проистекле из Хабитата I у 
Ванкуверу, Канади, потврђене су поново 
двадесет година касније, на конференцији 
Хабитат II у Истанбулу, Турској. 

Светски лидери усвојили су Хабитат Агенду 
као глобални план акције за адекватан 
смештај за све, специјално наглашавајући 
како одрживи развој људских насеља води 
развој урбанизујећег света.
	  
Закључци:

// Градови су мотор глобалног развоја.

// Урбанизација као прилика.

//Позив локалним властима да се 
активније укључе у процесе. 

//Признање да је заједничко деловање 
(participation) боље за процесe. 

ХАБИТАТ II - 1996 ХАБИТАТ III - 2016

Четрдесет година касније . . . 

//Постоји широки консензус да се 
с т р у к т у р а  г р а д о в а ,  о б л и к  и 
функционалност мењају са променама 
друштва.

// Наслеђе града двадесетог века, у смислу 
просторног плана, је раст ван граница 
плана на сателитске или градове 
спаваонице и приградска насеља. 

// Градови су наставили да се шире према 
споља изван њихових пери-урбаним 
подручјима, често због слабог планирања, 
лошег управљања урбаним насељима, 
кризе грађевинског земљишта и разних 
сп е к у л а т и вни х фак тора на цене 
некретнина. 

//У 2010. години, Програм Уједињених 
нација (УН-Хабитат) пријавио је да више од 
827 милиона људи живе у условима 
слично сиротињским. 

//То се сада добро разуме да спонтани 
облик урбанизације најчешће чини градска 
сиротиња у земљама у развоју. 

СВЕТСКА УРБАНА ПОПУЛАЦИЈА
37.9%

СВЕТСКА УРБАНА ПОПУЛАЦИЈА
45.1%



Градови данас заузимају само 0.5% од тоталне површине земље, ипак:
	  

Чине 70% од светске економије 
Потрошња енергије на глобалном нивоу је 60% 
Емисија гасова зелене баште 70%
Отпад на глобалном нивоу 70%

Јасно је да одрживи развој зависи од тога како се води процес урбанизације

“Градови су места у којима ће се 
борба за одрживи развој добити или 

изгубити” 
HLP 2013

Светска урбана 
популација 54.5%  

ХАБИТАТ III – КОНТЕКСТ: ГЛОБАЛНЕ ТЕМЕ

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ МИР И СИГУРНОСТ  НЕЈЕДНАКОСТ

УРБАНИЗАЦИЈА



ЦИЉЕВИ 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Државе чланице, у резолуцији 67/216, одлучиле су да је циљ 
Конференције следећи:

//Конференција се организује да би се обезбедио и обновио 
политичи консензус око одрживог урбаног развоја, и да би се 
проценила досадашња достигнућа, да би се разговарало о 
проблему сиромаштва, и да би се идентификовали нови 
изазови за урбанизујучи свет. 

//Резултати Конференције ће се огледати такође у завршном 
документу који ће бити концизан, фокусиран, и акционо 
оријентисан. 

//Позитивно прихватање урбанизације на свим нивоима људских 
насеља, са више одговарајућих аката, предлози како би се што боље 
решили односи између урбаних и руралних насеља и како помоћи 
владама у решавању изазова кроз оквире националних и локалних 
развојних политика.

//Интеграција питања социјалне правде и приступа јавним добрима у 
развојне агенде. 

//Планирање градских екстензије.

//Одлука о томе како релевантни циљеви одрживог развоја да буду 
подржани кроз урбанизацију.

//О томе како би се финансирала Нова Урбана Агенда што би 
допринело бољој имплементацији пројеката и програма. 

//Ревизија и обнављање мандата агенције УН-Хабитат. 

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВА 
РАЗМИШЉАЊА О УРБАНОЈ 
АГЕНДИ



Кључни елементи који ће бити разматрани 
Да се креира образац одрживог урбаног развоја 

који би помогао новом моделу града

a) Урбано планирање  b) Локални фискални системи c) Инвестирање у основне урбане услуге

✓  Националне урбане политике. Успостављање везе између динамике урбанизације 
и укупног процеса националног развоја (20-30 година или више); 

✓  Закони, институције и систем управљања. Креирање нормативних основа 
деловања, оперативних принципа, организационих структура, институционалних и 
друштвених односа где би основ био процес урбанизације; 

✓  Урбана економија. Иако постоји снажна позитивна корелација између економског 
раста и урбанизације, овај потенцијали однос није спонтан. Конференција може 
бити средство где би се говорило о начинима урбаног економског развоја;

Неки од оперативних фактора који би требали да максимализују предности 
урбанизације као процеса:

КЉУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА НОВУ УРБАНУ АГЕНДУ



У СУСРЕТ . . .  
  

Напредном 
Одрживом 
Правичном 
Сигурном  
За свакога 

 
ГРАДУ  



Хабитат I I I нуди јединствену 
прилику да се дискутује о важним 
изазовима планирања и управља 
градовима и селима, како би сва 
урбанизована места испунила улогу 
покретача одрживог развоја, а 
самим тим и обликују примену 
нових глобалних развојних и 
килматских циљева. 

МОГУЋНОСТИ 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

//Само Конференција Уједињених нација има 
капацитета да окупи потребне актере да постигну 
глобалне циљеве. Решења за сложене изазове 
урбанизације могу се наћи само окупљањем држава 
чланица, мултилатералних организација, локалних 
власти, приватног сектора, цивилног друштва.

//Хабитат III ће гарантовати исход у оквиру програма 

глобалног развоја.

//Међувладин процес повезиваће резултате с 

националним законодавством. 

//Успешна Конференција УН може да обезбеди 

огромни подстицај и укљученост партнера у 
имплементацију. 



Признања растућег значаја урбанизације 
огледају се и у глобалним оквирима одрживог 

глобалног развоја

ОКВИРИ ГЛОБАЛНОГ РАЗВОЈА





“ISSUE PAPERS” 

Доступно на 6 језика. Земље као и разне       
организације могу да доставе Секретаријату 
коментаре на објевљена документа. 














“POLICY UNITS” 



РЕГИОНАЛНИ САСТАНЦИ



ТЕМАТСКИ САСТАНЦИ



www.habitat3.org
habitat3secretariat@un.org


