Акциони план за спровођење
Стратегије урбаног развоја
Републике Србије 2020-2022.
др Синиша Тркуља
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Сектор за просторно планирање и урбанизам

Стална конференција градова и општина
Београд, септембар 2019. године

Закон о планском систему 30/2018
Плански документи
1. Документи развојног планирања:
- национални и локални план развоја
- инвестициони план
- просторни планови и генерални урбанистички
план

2. Документи јавних политика:
- стратегије
- акциони планови
- програми

Закон о планирању и изградњи 83/2018
3. Документи просторног и урбанистичког планирања:
- просторни планови
- урбанистички планови
- документи за спровођење просторних планова
- урбанистичко-технички документи
- стратегијa урбаног развоја и артхитектонска стратегија

235 урбаних насеља у Републици Србији
• Три кретеријума
– Центри општина и градова
(Закон о територијалној организацији)

– Градска насеља у попису (Г)
(Закон о званичној статистици)

– Бање
(Закон о бањама)

• Подручја интервенције
• Интегрални приступ
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АКЦИОНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ УРБАНОГ РАЗВОЈА

- 100 мера
- 6 подручја интервенције
-

Индустријске / привредне и комерцијалне зоне и браунфилди
Бесправно изграђене и неуређене рубне урбане зоне
Угрожене урбане структуре, урбане матрице и јавни простори
Делови насеља са концентрацијом социјалних проблема
Делови насеља са проблемима животне средине и климатским променама
Културна баштина и урбана култура

- 40 показатеља

Показатељи урбаног развоја
Пакет мера 1.1: Унапређење услова за локални одрживи економски и урбани развој

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Показатељ(и) на нивоу
посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

Извор
провере

Стопа незапослености

%
€

НСЗ, ЈЛС

Просечна нето зарада по
запосленом у ЈЛС
/
Број ММСП/1000
становника у урбаном
подручју
/
Број градова (и/или
јединица локалне
самоуправе) које су
цертификоване као ЈЛС са
повољним пословним
окружењем, према BFC SEE
методологији

РЗС, ЈЛС
АПР, РАС,
ЈЛС

ЈЛС,
НАЛЕД

Почетна
вредност

Базна година

Циљaна
Циљaна
вредност у
вредност у
2020. години 2021.
години

Циљaна
вредност у
последњој
години АП

Мере и активности
Мера 2.4.3: Обезбеђење свих домаћинстава и других корисника у урбаним насељима одговарајућим системом за безбедно
сакупљање и одвођење употребљених вода
Институције одговорне за праћење и контролу реализације: МГСИ, РДВ, ЈЛС, ЈКП

2022.

Буџет РС

Веза са програмским
буџетом

ЈЛС, ЈКП

Извор финансирања

МГСИ

Рок за завршетак
активности

Oргани партнери у
спровођењу активности

2.4.3.1 Изградња
постројења за
пречишћавање воде за пиће
у Кикинди II фаза

Орган који спроводи
активност

Назив активности:

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.

2020

60

2021

288

2022

288

Одговорне организације у систему државне управе
за пакете мера
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Министарство привреде: ЛЕР, браунфилди, индустријске зоне и паркови
МГСИ: грађевинско земљиште, јавни простори, урбана мобилност, становање, урбанизам
МКИ: култура и културна баштина, јавне службе
МПШВ: урбано-руралне везе
МРЕ, МТТТ, МГСИ: урбана инфраструктура
МЗЖС: климатске промене, хазарди, управљање животном средином и мониторинг
МРЗБСП: јавне службе, социјално укључивање
МУП СВС: хазарди
Министарство финансија: грађевинско земљиште, становање, урбана економија
МДУЛС: институције, дигитализација
МОС: јавне службе
МПНТ: индустијске зоне и парови, јавне службе
Министарство здравља: јавне службе, климатске промене

Партнерске институције за спровођење мера
урбаног развоја
•

•
•

•

Јавни сектор
РГЗ, РЗС, НСЗ, АПР, РАС, РЗЗСК, ЗЗПС, ПЗЗП, ТСУСС, ЗПКР, РЈСП, РАТЕЛ, КИТЕУ
Невладин сектор
ГАЈП, УРП, СКГО, НАЕВ, NEOS, SECONS, ICBС, EkologicaUrbo, Palgo Smart, NALED, InTer
Међународне и билатералне организације
УН Хабитат, UNDP, UNECE, UNOPS, ДЕУ, GIZ, AFD, SIDA, JICA, USAID, SECO, WB, EIB, EBRD
Универзитети и институти
АФ, ГФ, ФТН, ГАФ, ИАУС, ГИ ЈЦ, АИНС

Удео учешћа актера током израде
Стратегије урбаног развоја
→

Очекивања
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нацрт Акционог плана у октобру
Јавна расправа у октобру
Слање на мишљења у новембру
Усвајање на седници Владе у децембру
Спровођење Акционог плана
Успостављање локалних информационих система
Годишње праћење показатеља урбаног развоја
Израда извештаја о урбаном развоју за 2020-2022.
Израда Акционог плана за период 2023-2025.

