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ОСНОВНИ ПОДАЦИ
• Период трајања 01.01.2017. – 30.06.2019.
• Буџет = 1,86 милиона евра (ERDF:1294550,
IPA:286450)
• Приоритет: Успешно управљање
регионом Дунава
• Специфични циљ: Унапређење
институционалних капацитета за одговоре
на изазове друштва
• 12 партнера, 13 држава
11.09.2019
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АТРАКТИВНОСТ
• Свака територија поседује скуп посебних
капитала и вредности који могу повећати
њену конкурентност у односу на друге
територије.
• Добрим управљањем и одговарајућим
политикама могу се повећати потенцијали
вредности и капитала територија за
развој, чиме се повећава њихова
атрактивност за локално становништво,
посетиоце и пословање.
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ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА
Јачање међудржавне сарадње и система
управљања на различитим нивоима,
као и
јачање капацитета институција надлежних за
планирање политика територијалног развоја,
успостављањем трајне, заједничке, међудржавне
платформе за праћење територијалне
атрактивности Дунавског региона.

11.09.2019

4

РАДНИ ПАКЕТИ
• 1. Управљање
• 2. Комуникација – дисеминација резултата
• 3. Национална атрактивност
• 4. Атрактивност Дунава
• 5. Јачање капацитета
• 6. Интеграција политика
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N-TAMP
НАЦИОНАЛНА АТРАКТИВНОСТ
• Развој и успостављање ТАМП – платформа за
праћење територијалне атрактивности
• Тренинг партнера
• Успостављање платформе
• Учешће у процесу планирања

• Кроз радионице је прошло више од 520
представника институција и предложено је
више од 200 индикатора. У Србији 99 учесника
из 57 институција, од 96 индикатора
одабрано 25.
11.09.2019
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http://tamp.gis.si/serbia
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N TAMP
• 25 специфичниx индикатора атрактивности
• 5 група
• Око 13 различитих извора података
• Ниво јединица локалне самоуправе (ЈЛС)
• Укупно 174 ЈЛС
• Период од 2012. до 2016. године
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ПРЕГЛЕД СПЕЦИФИЧНИХ ИНДИКАТОРА
АТРАКТИВНОСТИ У СРБИЈИ
Natural Resources
1. Forest area (share of total area of LSGU)
2. Share of coniferous forests in total forest area of LSGU
3. Exploitation of mineral resources (share of total area of LSGU)
Environmental protection, climate and energy resources
4. Coverage of settlements (% per household) with public water supply system
5. Coverage of settlements (% per household) with public sewerage system

6. Number of residential buildings adapted or built that have energy passport
Population, economy and quality of life
7. Share of employment in 1st group of economic activities (share in the total number of
employees)
8. Share of employment in 2nd group of economic activities (share in the total number of
employees)
9. Share of employment in 3rd group of economic activities (share in the total number of
employees)
10. Share of employment in 4th group of economic activities (share in the total number of
employees)
11. Equipped economic locations (hectares)
12. Completed dwellings per 1000 inhabitants
13. Products protected by a geographical indication
Traffic, infrastructure, public administration
14. State road density network (kilometers per square kilometer)
15. Potential for multimodality of area
16. Building permits (number of permits approved by LSGU)
Tourism, heritage protection and the quality of built environment
17. Number of tourist overnight stays (in LSGU)
18. Terrestrial protected areas (share in total area of LSGU)
19. Number of protected and internationally important areas of the territory on the territory of
LSGU
20. Identified types of internationally important areas on the territory of LSGU
21. Immovable cultural property in LSGU
22. Number of cultural institutions
23.Number of visitors of museums
24. Number of inhabitants per 1 physician
25. Health institutions of secondary and tertiary level
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Природни ресурси
1. Шумовитост (удео у укупној површини ЈЛС)
2. Удео четинарских шума у укупном шумском подручју на територији ЈЛС
3. Експлоатација минералних сировина
Заштита животне средине, клима и енергетски ресурси
4. Покривеност насеља (% броја домаћинстава) мрежом јавног водовода
5. Покривеност насеља (% броја домаћинстава) канализационом мрежом
6. Број стамбених објеката адаптираних или изграђених у складу са принципима
енергетске ефикасности
Становништво - Економија - Квалитет живота
7. Удео запослених у 1. групи економских делатности
8. Удео запослених у 2. групи економских делатности
9. Удео запослених у 3. групи економских делатности
10. Удео запослених у 4. групи економских делатности
11. Опремљене привредне локације према површини
12. Број завршених станова годишње
13. Производи заштићени ознаком географског порекла
Саобраћај, инфраструктура, јавна управа
14. Густина путне мреже државних путева
15. Потенцијална мултимодална доступност
16. Грађевинске дозволе (број дозвола за изградњу по ЈЛС)
Туризам, заштита наслеђа, култура и квалитет изграђене средине
17. Број ноћења туриста у ЈЛС
18. Удео површине територије ЈЛС под заштићеним подручјима
19. Број заштићених подручја и међународно значајних подручја на територији ЈЛС
20. Број врста идентификованих међународно значајних подручја на територији ЈЛС
21. Број заштићених непокретних културних добара у ЈЛС
22. Број установа културе
23. Број посетилаца музеја
24. Број становника на 1 лекара
25. Број здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа
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ИЗАЗОВИ
• Упоредивост података
• (Не) доступност података
• Неконзистентност
• Различити извори података
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ФУНКЦИОНАЛНОСТ ПЛАТФОРМЕ
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Наредне активности…
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
Александра Гајић, aleksandra@iaus.ac.rs
Никола Крунић, nikola@iaus.ac.rs
ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
www.iaus.ac.rs
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