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Драги читаоци, 

У времену великих пословних напора и 
штедње Урбанистички завод припремио 
је још једно издање магазина ИНФО, у 
коме представља једну од најважнијих 
тема за урбанистичку делатност али и 
укупан дугорочни развој града. Прошле 
године успешно је од стране одборника 
Скупштине града прихваћена и усвојена 
Стратегија развоја града Београда, 
основни стратешки документ према коме 
ће се управљати у наредном периоду. 
Доношењем овог документа и претходно 
Закона о главном граду Београд је 
кренуо у правцу формирања још једног 
метрополитенског подручја Европе. 
Основни задатак Стратегије био је да 
на основу оцене успеха и изазова у 
управљању у претходном периоду и 
процене природних и материјалних 
ресурса, укупног људског и развојног 
капацитета града и управе, утврди 
правце даљег дугорочног развоја укупне 
територије града и свих његових система, 
на основу јасних циљева, и према 
дефинисаним приоритетним задацима 
свих сектора у првом, краткорочном 
периоду. 
Тим који је радио на изради овог 
документа био је импозантан:   укључивао 
је јавни и невладин сектор, чланове 
са Београдског универзитета и 
консултанте из пријатељских градова и 
универзитета, појединачне експерте и 
представнике јавних предузећа, градске 
управе, медија, и тако даље. Био је 
велики изазов и велика одговорност 
Урбанистичког завода да заједно са 
посебно формираном Комисијом од 
стране Градоначелника, сумира резултат 
вишегодишњег рада, анкета и анализа 
и представи најпре кроз јавни увид, а 
затим и одборницима Скупштине града 
основни заједнички развојни документ. У 
овом броју припремили смо сажет приказ 
ове Стратегије али и преглед њеног 
спровођења; утврђених стратешких 
приоритета, реализованих или пројеката 
у току, који су од доношења Стратегије 
до закључивања овог броја Магазина 
реализовани заједничким снагама управе 
и институција Града, а уз помоћ невладиног 
и креативног сектора. Београд ће 
наставити са интензивном реализацијом 
стратешких приоритета како би се до 2016. 
године, што је циљна година њиховог 
остваривања, реализовали и сви престали 
задаци. Као и у Стратегији, приказ 
имплементације приоритетних пројеката 
дат је по областима.     
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У времену сталне транзиције и 
ишчекивању да постане равноправна 
европска престоница Завод за Београд 
ради на два паралелна колосека. Као 
једно од јавних предузећа, прати 
градску управу у реконструкцији и 
изградњи капиталне инфраструктуре и 
саобраћајница, припреми нових локација 
за школе и обданишта, припреми изградње 
социјалних и непрофитних станова и 
санацији неплански изграђених насеља. 
Такође у току је ревизија свих важећих 
планова и израда нових просторних и 
урбанистичких планова за ужу територију 
Града и седам рубних општина. У овом 
броју приказан је и недавно усвојен план, 
односно Измене и допуне Регионалног 
просторног плана административног 
подручја града Београда, као и Нацрт 
Плана подручја посебне намене предела 
изузетних одлика Авала и Космај који је у 
завршној фази израде. 
У овом броју приказана је и једна од 
стратешких студија, такође један од 
Стратегијом одређених приоритета, која 
Београд треба да приближи циљевима 
Европске стратегије развоја и сарадње 
на Дунаву и повеже га са другим 
метрополитенским подручјима централне 
и југоисточне Европе. Један њен 
сегмент била је креативна урбанистичко 
архитектонска радионица која се бавила 
анализом, просторним потенцијалима и 
анкетним предлозима будућег уређења 
и развоја подручја Природног језгра 
Београда. Ова студија такође је наставак 
израде, односно друга фаза „Студије 
београдског приобаља“. Приказујемо 
решења настала на дводневној креативној 
радионици, на којој су допринос 
истраживању и креирању визије овог 
подручја, поред архитеката, урбаниста, 
геолога и инжењера шумарства и 
хидрологије дали и представници 
креативног сектора нашег града. 
На крају смо због велике паузе у припреми, 
одлучили да се потсетимо и оправдамо за 
ту паузу приказом планске документације 
урађене у Урбанистичком заводу Београда 
и усвојене на Скупштини Града Београда 
током 2011. године и неких значајних 
активности и заслужених награда које смо 
добили за наш рад.

Велики, вредни поздрав,

Директор
Жаклина Глигоријевић

Урбанистичко - 
архитектонска 
радионица
“Природно језгро 
Београда”
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СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА БЕОГРАДА
Стратегија развоја града Београда је средњорочни развојни документ, усаглашен и прихваћен од Града 
и грађана, и представља стратешки оквир на основу кога и у складу са којим ће се Београд планирати, 
уређивати и развијати у будућности. Циљеви и концепција развоја као део Стратегије су трајнијег 
карактера, а њихова конкретизација се омогућава и остварује реализацијом седамдесетак стратешких 
приоритета у периоду 2011-2016. године. Свака наредна управа Града ће имати право и могућност 
да преиспита циљеве, политике и нарочито стратешке приоритете, уз могућност да задржи одредбе 
Стратегије, измени их и допуни, или изврши потпуну ревизију, уз чврсту аргументацију, поштујући стечене 
обавезе у реализацији одређених програма и капиталних пројеката Стратегије.

ОСВРТ НА ПРОЦЕС ПРИПРЕМЕ, ИЗРАДЕ И 
УСВАЈАЊА СТРАТЕГИЈЕ

Припрема Стратегије развоја града 
започета је 2007. године, у организацији 
ПАЛГО центра, а на иницијативу 
Скупштине града Београда и тадашњег 
Градоначелника. Скупштина града 
формирала је посебну Комисију чији 
је задатак био да прати и координира 
израду Стратегије. Радни тим је формиран 
од стручњака различитих специјализација 
из управе Града, јавних предузећа, 
београдског Универзитета и невладиног 
сектора, те је до почетка 2008. године, 
а у складу са утврђеном методологијом 
и динамиком припремљен Нацрт 
Стратегије.

Овај Нацрт упућен је на широку јавну 
дебату и разматрање свих делова градске 
управе и општина града Београда.

Рад на Стратегији наставила је нова градска 
управа формирањем »Комисије за израду 
Стратешког плана Београда (Стратегије)« 
крајем 2009. године. Задатак Комисије је 
био да обнови, иновира и усагласи нацрт 
Стратегије и припреми је Скупштини за 
усвајање. Урбанистички завод Београда је 
задужен да уради све потребне измене и 
усаглашавања. Ове измене је изискивало 
и измењено стање у економији и друштву 
након две године, као нешто другачији 
оквир за развој. У међувремену је усвојен 
и низ закона и прописа, као што су Закон 
о планирању и изградњи, Закон о главном 
граду, Закон о локалној самоуправи, нови 
Статут града Београда, Закон о туризму, 
итд. Такође је припремљен или усвојен 
одређен број стратешких докумената 
чија је сазнања, предлоге и иницијативе 
такође требало укључити. Паралелно 
са израдом Стратегије припремане 
су и измене Регионалног просторног 
плана административног подручја 
града Београда. Урбанистички завод је 
почетком 2010. године формирао свој тим 
под руководством директорке Жаклине 
Глигоријевић и заједно са Палго Центром 
овај посао завршио у неколико месеци. 

У току израде Стратегије обављане су 
консултације са главним актерима Града, 
као и са четири еминентна инострана 
експерта из Беча, Дрездена, Будимпеште и 
Солуна. Осим тога, анкетирани су грађани, 
чији су ставови допринели реалнијем 
оцењивању досадашњег развоја и 
проблема и конципирању будућег развоја 
града Београда. Сагледани су и приоритети 
градских општина. Стратегија је рађена 
уз стално усаглашавање са усвојеним 
стратегијама и плановима Републике и 
града Београда, посебно са Регионалним 
просторним планом административног 
подручја Београда и Генералним планом 
Београда, чија су решења, посебно за 
организацију простора, инфраструктуру и 
саобраћај, уграђена у овај документ.

По обављеној процедури, Скупштина 
града је 13. јуна 2011. године. усвојила 
Стратегију развоја града Београда 
(„Службени лист града Београда“ број 
21/11).

МЕТОДОЛОГИЈА израде СТРАТЕГИЈЕ

Стратегија развоја града Београда садржи 
четири основна поглавља:

1. Регионални аспект развоја града 
Београда, 2. Оцена стања развоја града 
Београда, 3. Визија, циљеви и концепција 
будућег развоја и 4. Стратешки приоритети 
2011-2016. године

Изузимајући регионални развој, остала 
поглавља урађена су у целини за Београд 
као и по синтезним темама, и то: економски 
развој, социјални развој, одржива 
природна и животна средина, урбани 
развој и идентитет, развој саобраћаја, 
развој техничке инфраструктуре и 
енергетска одрживост и институционални 
развој.

Као део процеса, SWОТ анализа је урађена 
2007. године за целину града Београда и 

Дарко Савић,
дипл.економиста

Прилог приредио:
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по тематским областима и представљала 
је значајну основу за израду Нацрта 
Стратегије.    

РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТ РАЗВОЈА ГРАДА БЕОГРАДА 
Град Београд је Законом о регионалном 
развоју добио статус региона 
као статистичке и функционалне 
територијалнe целине. Економски је 
најразвијенији регион Србије у коме се 
налази око 40% предузећа и запослених 
у Републици. У односу на друге регионе 
има најмању територију (3222,7 km2), 
али највећу концентрацију становништва 
(око 538 ст/km2), предузећа са више од 
10 запослених (1,42/km2), изграђених 
станова на 1000 km2 (2355), као и научних, 
стручних, интелектуалних, културних и 
сервисних капацитета.  Осим значајне 
геостратешке позиције на Дунаву, 
коридору 7 и коридору 10, Град поседује 
развијену инфраструктуру и потенцијале 
у области информационих технологија, 
комуникација и високо акумулативних и 
креативних индустрија, услуга и јавних 
служби. Београд представља и снажну 
констелацију урбаних, полуурбаних и 
сеоских насеља, организованих у 17 
градских општина, а као главни град 
Републике Србије је и седиште државне 
администрације, државних и већег 
броја међународних институција. Према 
европској номенклатури метрополитена, 
са таквим капацитетима град Београд има 
категорију МЕГА4 са потенцијалима за 
МЕГА3.

Кључну разлику града Београда у односу 
на друге метрополе у овом делу Европе 
представља чињеница да у он свом 
саставу има 6 морфолошки целовитих 
градских насеља (Београд са Земуном и 
Новим Београдом, Обреновац, Лазаревац, 
Младеновац, Гроцка и, условно, Борча) са 
припадајућим катастарским општинама 
и преко 140 насеља. Овако сложеним 
системом разнородних, јаче или слабије 
повезаних градских и сеоских насеља, 
од којих градска имају и своје комуналне 
подсистеме, није једноставно управљати. 
Ово се односи на ефикасност изградње 
привредне и друге инфраструктуре и 
супраструктуре, развој и доступност 
јавних служби, али и на демографске 
процесе, дневне миграције, процесе 
урбанизације приградских делова, развој 
привредних активности и друга обележја 
функционисања насеља.

Специфичности три географске целине: 
сремске, шумадијске и банатске и њихова 
повезаност са центром, имају знатан 
утицај на економску структуру, кретања 
и услуживања становника. Насеља која 
се налазе периферно у односу на Београд 
имају и своје специфичности у погледу 

физичке организације, односа према 
природном окружењу, опремљености и 
економских карактеристика, што упућује 
на могућност организовања нижег нивоа 
управљања. Географски, статистички, 
функционални и административни 
критеријуми, функцијска повезаност и 
традиција, могу да послуже као основ за 
будућу административно-територијалну 
реорганизацију града Београда, 
отварајући пут ка бољем организовању 
и јачању београдског метрополитена 
односно града-региона у перспективи. 

Регион Београд као НСТЈ2, а заједно 
са регионом Војводина НСТЈ1, би 
могао да има развојну функцију у 
европској регионалној констелацији и, 
у перспективи, приступ структурним 
фондовима Европске уније са великим 
пројектима регионалног значаја.1

Град представља доминантно 
метрополитенско подручје у Србији са 
особинама града-региона. У будућности 
може да развије своју економску 
територију засновану на повезивању 
производног и научног сектора, трговини 
и креативном предузетништву. 

Функционално-економски простор 
града данас чини Београд са 17 градских 
општина, и суседни градови и општине: 
Панчево, Смедерево, Смедеревска 
Паланка, Аранђеловац, Уб, Лајковац, 
Владимирци, Пећинци, Рума и Стара 
Пазова. Функције које их повезују су јаче 
или слабије, зависно од економске и 
политичке ситуације.

Од посебног значаја за регионални 
развој града Београда, али и за укупни 
развој Републике, је чињеница да се на 
коридорима 7 и 10 налази град Нови 
Сад, други по величини у Србији. Ова 
два најснажнија метрополитена Србије 
заједно чине функционално урбано 
подручје међународног значаја и треба их 
посматрати као кључну развојну осовину 
Републике. Плански организованијим и 
политички усклађенијим повезивањем у 
јединствени град-регион, ово подручје 
може да постане једна од „капија“ 
Европе, са аутономном снагом за учешће 
у све јачој регионалној и глобалној 
конкуренцији. Аеродроми у Сурчину и 
Батајници, луке у Новом Саду и Београду 
и Панчеву, модерна индустрија на 
подручју Горњег Земуна, Батајнице, Нове 
и Старе Пазове и Инђије, логистички и 
транспортни центри, телекомуникациони 
центри, снажне културне, образовне 
и здравствене установе заједно са 
1 Извор: Републички завод за развој, Београд, 2010. 
и Завод за информатику и статистику, Београд, 2010.
2 Номенклатура територијалних јединица за 
статистичке потребе, на енглеском NUTS - Nomencla-
ture of Territorial Units for Statistics
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развијеном инфраструктуром и људским 
потенцијалом, отварају велику шансу за 
боље позиционирање оба града међу 
метрополитенским подручјима Европе.

Велику важност у Европи данас има 
интеррегионална сарадња, повезивање 
региона и градова око пројеката од 
заједничког интереса. Програми као 
што je INTERREG I, II, III отворили су пут 
размени у читавој Европи, док актуелни 
INTERREG IV отвара пут заједничкој теми 
под називом територијална кооперација. 
Град Београд треба да се укључи са својим 
проблемима и интересима пре свега 
у сарадњу са подунавским градовима. 
Повезивање ових градова подржаће 
Стратегија уређења и развоја коридора 
7, односно заједничка стратегија развоја 
Подунавља (пројекат Donauregionen+ и 
Дунавска Стратегија коју је Европска унија 
усвојила 2011. у кооперацији са свим 
дунавским земљама). 

Теме од интереса за град Београд у 
овом смислу су: Пројекти регионалних 
иницијатива, који се могу односити 
на предузетништво и развој малих и 
средњих предузећа, развој иновација и 
економије знања, развој информационих 
система и друге, као и капитални пројекти 
на простору Београда. То могу да буду: 
изградња обилазнице око Београда и 
повезивање са европским коридорима 
новим мостовима на Дунаву, управљање и 
уређење обала Саве и Дунава и приобаља, 
велики пројекат Савског амфитеатра, 
развој енергетске инфраструктуре и 
реорганизација енергетског сектора ради 
обезбеђења енергетске ефикасности и 
сигурности снабдевања свих потрошача, 
развој туристичке инфраструктуре 
везане за Дунав и Саву, развој 
научно-истраживачке и иновационе 
инфраструктуре, заштита и уређење 
животне средине и контрола утицаја 
на климатске промене, са контролом 
квалитета воде и начина употребе, 
одлагање и прерада чврстог отпада, 
одвођење и пречишћавање течног отпада, 
контрола ризика од природних непогода 
и елиминација тзв. црних тачака. 

OЦЕНА СТАЊА РАЗВОЈА ГРАДА БЕОГРАДА 
Град Београд на почетку 21. века санира 
вишеструке негативне последице 
дешавања с краја 20. века, постепено враћа 
углед европске метрополе, успоставља 
прекинуте везе са окружењем, укључује 
се у процес регионалних интеграција и 
међународну економску, културну и другу 
сарадњу. Унутар Републике Србије, град 
Београд је задржао функцију седишта 
државне администрације, иако непотпуно 
дефинисаниг односа између државних и 
локалних надлежности у функционисању, 

финансирању и уређењу одређених 
система (железница, речне обале, делови 
путне мреже и др.).

Град по попису из 2011. године има 
1.640.000 становника, што је за око 
64.000 више него десет година раније. У 
знатној мери је промењена демографска 
и социјална структура. Велики је број 
избеглих и интерно расељених лица, али 
и досељених из осиромашених региона 
Србије, што веома утиче на урбани ред 
и идентитет Града и појединих његових 
делова. Насељавање града Београда у 
периоду 1991-2000. године, а у мањој мери 
и касније, није било контролисано на начин 
организоване урбанизације. Недостатак 
чврсте политике контролисања употребе 
земљишта и грађења допринео је бујању 
непланске изградње. Резултат је огроман 
број бесправно изграђених објеката и 
пренамене земљишта, губитак идентитета, 
нарочито у периферним деловима 
Београда али и око мањих урбаних 
центара, угрожени природни системи, 
капацитети инфраструктуре и сл. Напори 
које Град улаже у смислу отклањања 
последица још увек значајно превазилазе 
остварене ефекте, што се највише 
одражава на неутврђену регулацију, 
евиденцију и санацију бесправне 
градње, уклањање сламова, уређење 
јавних простора, чистоћу, однос према 
комуналним системима и др. Доношењем 
новог Закона о планирању и изградњи 
2009. године Град се припрема за процес 
санације и опремања свих изграђених 
структура, али и ригидан став према свим 
будућим покушајима бесправне изградње.

Употреба и уређење еколошких 
система стављени су под контролу, 
захваљујући примени закона новије 
генерације. Међутим, недовољно 
контролисано коришћење комуналних 
система, непоштовање еколошких и 
функционалних капацитета градских 
физичких структура, угроженост 
површинских и подземних вода и ваздуха, 
непримерена бука у појединим деловима 
Града, загађеност и неуређеност речних 
обала, угрожено пољопривредно 
земљиште захтевају пуну ангажованост 
градских институција и развој свести свих 
актера и грађана града Београда.

Постепен опоравак градске привреде 
присутан је од 2000. године уз динамичан 
раст друштвеног производа, запослености 
и друштвеног производа по становнику, 
сем у последње две-три године. Мења 
се привредна структура, сада се око 
60% друштвеног производа формира у 
терцијарном сектору, а трговина је водећа 
делатност, што дефинише улогу Београда 
као организационог, управног, услужног, 
образовног, научно-истраживачког и 
културног центра. 

тема броја | инфо
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веома израженим проблемом обилазнице 
око Београда и Обреновца. Отворено 
је питање и других видова саобраћаја: 
железничког, ваздушног и речног, као и 
њиховог координираног повезивања, 
које Београду може да обезбеди квалитет 
значајног европског мултимодалног 
чвора.

Пољопривредно и водно земљиште 
(водни токови, обале) представљају 
значајан ресурс Града за будући развој. 
Подела надлежности управљања овим 
системима између Града и Републике 
усаглашена је Законом о главном граду и 
Статутом Града. 

Оптерећење постојећих система 
представља и тенденција концентрисања 
пословних активности у централним 
деловима Новог Београда и старог језгра 
Београда, које треба да  прати одговарајући 
саобраћајни подсистем са циљем да 
олакша приступачност и функционално 
повезивање. Развој пословних и других 
радних функција у Новом Београду, у 
условима развијеније инфраструктуре и 
већих слободних површина, представља 
позитиван тренд и потенцијал.

Најзад, читав комплексни систем града 
Београда са бројним и све сложенијим 
подсистемима и везама међу њима, 
захтева веома организовано управљање 
градом Београдом. Инструменти 
управљања: информациони систем, буџет, 
порески систем, земљишна, комунална, 
стамбена и друге политике и инструменти 
изискују осавремењивање и усаглашеност 
на вишем степену од досадашњег. То 
обухвата и питања административног 
организовања метрополитена и региона 
Београда, као и однос грађанин – градска 
(општинска) управа. 

Основ даљег развоја и превазилажења 
проблема су предности као што су 
величина града, природни потенцијал на 
две европске реке и јединствено Природно 
језгро у центру града – ушће Саве у 
Дунав, укрштање два од десет европских 
коридора (VII и X са краком XI), развијена и 
функционална мрежа објеката социјалне 
и техничке инфраструктуре, значајни 
потенцијали грађевинског земљишта 
и пословног простора, квалитетна 
логистика квартарног и информатичког 
сектора, финансијски капацитети и 
мрежа институција из готово свих 
области, кадровски потенцијал, дух Града 
заснован на културном и интелектуалном 
потенцијалу, привлачан за пословни свет, 
инвеститоре, туристе и креативни сектор 
и мрежа урбаних центара града Београда 
са примарним центром (Београд) и седам 
урбаних центара секундарног ранга, 
од којих три задовољавају критеријуме 
субрегионалног центра (Обреновац, 

Посебан значај за развој Београда имају 
објекти и мреже саобраћајне, енергетске 
и остале техничке инфраструктуре. У 
периоду после 2000. године, Град је учинио 
велике напоре да прошири, реконструише 
и модернизује комуналне системе, док 
је Република знатно развила капацитете 
државних система (електромрежа, гасна 
мрежа, ТТ мрежа). 

Систем снабдевања Београда електричном 
енергијом je део електроенергетског 
система Србије, што значи да су сви извори 
електричне енергије на територији Града 
део тог система, где се из колубарског 
лигнита производи половина електричне 
енергије у Србији. Готово половина 
становништва се топлотном енергијом 
снабдева из система даљинског грејања и 
тај проценат се стално повећава. Највећи 
системи централизованог снабдевања 
топлотом налазе се у средишњим 
градским општинама и доминантно 
користе природни гас као гориво, а у 
мањој мери мазут и угаљ. У градским 
општинама Лазаревац и Обреновац 
користи се угаљ за добијање топлотне 
енергије. Трећина оних индивудуалних 
потрошача који нису прикључени на 
систем даљинског грејања користи 
електричну енергију за грејање, а остале 
две трећине се греју на чврста (угаљ и 
огревно дрво), течна или гасовита горива. 
Енергетска ефикасност у свим секторима 
je ниска, а интензитет потрошње енергије 
висок. Од обновљивих извора енергије 
углавном се користи огревно дрво, а има 
великих потенцијала за употребу биомасе, 
соларне, геотермалне и енергије ветра. 

Динамичан развој као и потребе 
унапређења квалитета живљења и 
животне средине захтевају да се отклоне 
слабости канализационог, да се прошири 
капацитет водоводног система, отклоне 
недостаци у електро и ТТ систему, 
прошире гасне мреже и мреже даљинског 
грејања, као и систематски реше проблеми 
одлагања и рециклирања. 

Путнички саобраћај, укључујући 
паркирање, јавни градски саобраћај, 
бициклистички и пешачки су акутни 
проблем Града, што је последица 
непостојања висококапацитетног јавног 
превоза, физичких проблема у путној 
мрежи, недостатка капиталних објеката 
(мостови, обилазнице), интервенција 
у обнови градских саобраћајница, 
проблема са паркирањем, итд. Посебан 
проблем је повезивање свих делова града 
Београда (свих 17 општина) у стабилну 
мрежу јавног и путног саобраћаја која 
омогућава функционисање и већи 
степен искоришћености свих делова 
града Београда, а на другој страни 
повезивање са ширим регионалним 
системима и европским коридорима са 
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решавање кључних питања свих видова 
саобраћаја, посебно јавног превоза и 
развој система интегрисаног транспорта 
и телекомуникација, као и комуналног 
система уз равноправан третман свих 
делова града Београда, као и подизање 
енергетске ефикасности уз смањивање 
потрошње свих видова енергије.

Унапређивање квалитета животне 
средине - воде, земљишта и ваздуха - као 
и других елемената здравог еколошког 
система, одржавање идентитета 
градских и сеоских насеља, обнова 
урбаних центара, уређење јавних 
простора, уз савремену територијалну 
организацију, полицентричност и 
суштинску децентрализацију по узору 
на успешне европске регионе су такође 
важни циљеви. Савремени систем 
управљања Градом, развој система 
безбедности и сигурности као и увођење 
електронске управе омогућују ефикаснију 
организацију, једноставнији и пријатнији 
живот у Граду.

Кључни принципи на којима ће 
се заснивати развој Београда су 
одрживост, конкурентност, кохезија, 
полицентричност, приступачност и 
идентитет.  

ОДРЖИВОСТ као основни развојни 
принцип и кључно мерило функционисања 
значи да ће Град Београд настојати да 
сачува и ефикасно користи ресурсе 
(нарочито необновљиве), одржи квалитет 
природног и културног наслеђа и унапреди 
однос становника и њиховог природног 
и животног окружења. То ће се постићи 
одржавањем баланса природне и грађене 
средине, организацијом усмереном ка 
максималном увећавању јавног добра и 
унапређењу општих интереса, очувањем 
богатства природних и културних 
разноврсности, истицањем локалне 
традиције, неговањем стила и добре 
форме у архитектури, условљавањем 
еколошки прихватљивих понашања у свим 
економским активностима, спречавањем 
даљег бесправног узурпирања земљишта 
и грађења и др.

КОНКУРЕНТНОСТ Београду   
омогућавају: стратешка географска 
позиција, одлична инфраструктура и 
регионална приступачност, повољна 
клима за инвестирање и пословање, 
подстицајан порески и финансијски 
систем, висококвалификована 
радна снага, модерни правни оквир, 
савремени телекомуникациони системи 
и бројни културни, забавни, спортски 
и рекреативни капацитети. Јачање ће 
се остваривати активирањем бројних 
умртвљених ресурса и територијалног 
капитала, повећањем знања, 
задржавањем образоване радне снаге, 

Лазаревац, Младеновац). 

Најважнији задатак Стратегије развоја 
града Београда је да предложи 
рационалан начин да се Град суочи са 
проблемима уређења и развоја, као и са 
јасно испољеним неуједначеностима у 
развијености између градских општина. 

Други задатак Стратегије је да истражи 
начине за оптимално коришћење 
драгоцених вредности и потенцијала 
целине града Београда који омогућавају 
одржив развој у здравом окружењу. 
Због тога Стратегија има офанзиван 
карактер заснован на реалним основама 
за боље коришћење територијалног, 
интелектуалног и људског капитала 
града Београда, и савременим начинима 
управљања Градом. 

ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА БУДУЋЕГ 
РАЗВОЈА

Визија одрживог развоја је повећање ранга 
града Београда међу метрополитенским 
градовима и престоницама централне, 
источне и југоисточне Европе, према 
мерилима одрживе економије, напредне 
технологије, веће територијалне 
кохезије, вишег нивоа приступачности, 
полицентричности и децентрализације.

Овако постављен циљ уважава историју 
Београда и фазе у досадашњем развоју 
али рачуна на његов позитиван дух 
и добру репутацију; уважава реалне 
потенцијале и вредности града Београда 
као и ограничења и препреке за њихово 
одрживо коришћење у будућности. 
У међувремену је усвојен Закон о 
партнерству јавног и приватног сектора, 
што ствара услове за даље усаглашавање и 
унапређење територијалне организације, 
децентрализације и развоја. Општи је 
циљ да грађани Београда живе сигурно 
и безбедно у здравом окружењу, да 
инвеститори са сигурношћу улажу свој 
капитал, а гости бораве задовољно и 
удобно.

Остварење ове визије изискује заједнички 
рад Управе и свих актера да се: истакне 
и промовише богата и дуга историја 
Београда, искористи изузетан положај 
на два европска коридора, остваре 
функционалне везе са суседима и са другим 
регионима у Србији и Европи. Неопходно 
је убрзати развој одрживе економије, 
уз подршку високоакумулативним 
гранама привреде, посебно услужном 
и производном сектору, унапредити 
образовање и запошљавање младих, не 
заборављајући притом старије и осетљиве 
групације и усавршавање јавних служби, 
заштити, уредити и унапредити природну 
и културну баштину. Предуслови су и 
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повећањем компактности, мешовитим 
наменама, богатством зеленила, 
одржањем јединствених предела, посебно 
у приобаљу. У томе посебну улогу имају 
вредно природно и културно наслеђе.

Економски развој
Успешан развој града Београда зависиће 
у највећој мери од његове економске 
конкурентности. Значајније место и улогу 
у међународној подели рада град Београд 
добиће рационалним коришћењем 
положаја, прилагођавањем привредне 
структуре савременим развојним 
трендовима и јачањем предности у 
регионалним интеграционим процесима. 

Привредна структура Београда у којој 
доминирају терцијарни и квартарни 
сектор  одређује његову улогу као 
организационог, управног, услужног, 
образовног, научноистраживачког 
и културног центра. Данашњи 
развој комерцијалних делатности у 
Београду карактерише израженија 
полицентричност и децентрализација 
пословног простора на територији Града 
што је и основна развојна оријентација. 
Пословни простор се врло динамично 
развио у атрактивној зони Новог Београда, 
где се интензивно граде модерни по-
словни простори различитих намена. 
Започета је и сукцесивна трансформација 
постојећих привредних зона у центру 
Града, у друге стамбене и пословне намене 
примерене градском центру. 

У три општине – Лазаревац, Обреновац 
и Младеновац, концентрисано је преко 
85% запослених, друштвеног производа 
и дохотка производно-прерађивачког 
сектора седам општина на ширем подручју 
Града. 

Основни стратешки циљ и оперативни 
циљеви економског развоја

Основни циљ градске економије је 
динамичан, усклађен и конкурентан 
развој усаглашен са трендовима развоја 
Европе и света, трансрегионалним 
интеграционим активностимa и 
међународном поделом рада, заснован на 
принципима одрживости и исплативости, 
знању, тржишно потврђеном квалитету 
робе и услуга. 

Развој инфраструктуре, улагање у знање, 
подстицање развоја малих и средњих 
предузећа, као и унапређење система 
јавног финансирања, биће механизми 
којима Град и општине могу да утичу 
на унапређење и промену постојеће 
привредне структуре.

Оперативно, Град треба да искористити 
своје ресурсе у циљу формирања 
конкурентне привреде и обезбеђења 

јачањем капацитета управе и институција 
као и омогућавањем равномерног 
просторног развоја. Конкурентност ће се 
посебно подстицати мерама економске, 
комуналне, земљишне и пореске политике, 
реорганизацијом и децентрализацијом 
јавних служби, партнерствима јавног 
и приватног сектора, као и акцијама 
функционалне интеграције и кооперације 
Града са другим градовима и регионима у 
Европи.

КОХЕЗИЈА ће у највећој мери зависити 
од опремљености и повезаности свих 
делова града инфраструктуром, али и 
од одрживости економског и социјалног 
система. Велика предност Београда је 
локација на два европска коридора, а 
кључни задатак ће бити повезивање 
и повећање приступачности свих 
делова територије града и њихов 
приступ ресурсима, а тиме уравнотежен 
развој економије, што ће се постићи и 
изградњом обилазнице (део коридора X) 
и коришћењем Дунава (коридор VII). 

Београд ће са Обреновцем, Лазаревцем 
и Младеновцем као субрегионалним 
центрима Србије и са мањим урбаним 
центрима на својој територији, настојати 
да и политиком ПОЛИЦЕНТРИЗМА 
уравнотежи укупан урбани систем, ојача 
односе између урбаних и руралних 
подручја, да би се смањиле данашње 
диспропорције у развоју између појединих 
делова Града и рубних градских општина и 
повећао основ за развој комплементарних 
садржаја унутар система Града. 

ПРИСТУПАЧНОСТ важним тачкама на 
територији Града, као што су урбани 
центри, јавне службе, привредне зоне, 
објекти туристичке атракције и сл., 
треба да обезбеди грађанима лакоћу и 
безбедност комуникације, инвеститорима 
ефикасније функционисање објеката, 
зона или комплекса у које желе да 
улажу, а туристима лакшу доступност 
одредиштима. Одговарајућа социјална 
инфраструктура треба да буде обезбеђена 
у свим насељеним местима, а приоритет 
ће имати здравствени објекти и објекти за 
васпитавање и образовање. 

ИДЕНТИТЕТ града Београда данас гради 
углавном централна зона Београда и 
положај Београда на ушћу Саве у Дунав. 
Репутација комуникативног, пријатељског, 
образованог а посебно града културе и 
забаве допуниће се истицањем нових 
елемената који Београд треба да учине 
посебним и другачијим у утакмици са 
другим метрополама. Шанса Београда 
је у изградњи и промоцији комплексног 
идентитета у чему елементи урбаног 
посебно учествују. Он се унапређује 
обновом постојећих урбаних структура, 
традиционалних или модерних, 
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активности. Једнако важни су и развој 
и брендирање кључних туристичких 
производа, пословни туризам, градски 
одмор, кружна путовања, догађаји, 
наутика и специјални интереси као и 
дефинисање нове маркетиншке стратегије 
засноване на јединственом, квалитетном 
и конкурентном туристичком производу, 
промоција туристичког производа 
путем савремених видова презентације, 
маркетинга и продаје уз бољу сарадњу на 
свим нивоима.

Инвестиције у развој научног, 
истраживачког и иновационог сектора 
морају имати приоритет у плановима 
развоја. Као значајан универзитетски 
и научно-истраживачки центар, град 
Београд ће настојати да привуче 
инвестиције значајних светских 
високотехнолошких компанија у постојеће 
или новоформиране истраживачке 
капацитете. Посебан значај имаће развој 
креативних индустрија, какве су издавачка 
делатност, мултимедија, штампани 
медији, радио и телевизијска продукција, 
музичка и филмска продукција, модна 
индустрија, дизајн, разни уметнички 
занати, уз маркетинг, продају и уопште 
промоцију Града. Реиндустријализација 
треба да буде усмерена на развој и 
коришћење високих технологија. Циљ 
развоја индустрије је унапређење њене 
организационе, гранске и територијалне 
структуре. Неопходно је унапредити 
производне карактеристике стварањем 
тржишно профилисане, савремене 
производне структуре, уз интензивнији 
развој малих и средњих предузећа и 
уз примену мера и инструмената за 
привлачење конкурентних и исплативих 
индустријских активности. Повећава се 
концентрација производних активности 
у периурбаним просторима уз основне 
саобраћајне коридоре (нпр. Добановци, 
Врчин, Крњача и др.), као и у насељима 
суседних општина у контактном појасу, 
а дезиндустријализује се уже подручје 
Града. 

Дугорочни циљ развоја пољопривреде је 
успостављање конкурентног и тржишно 
оријентисаног сектора заснованог 
на интензивној производњи, високих 
еколошких стандарда, одржањем 
природних ресурса подручја, новим 
технологијама и усклађеног са растућом 
тражњом београдског тржишта. Тиме 
би се афирмисала сеоска подручја и 
постепено побољшао стандард живота на 
селу, што треба да подрже одговарајућа 
аграрна политика, финансијска средства 
и правни оквир. Ово изискује повећање 
продуктивности и конкурентности, 
унапређивање технике, технологије и 
квалитета пољопривредне производње 
и производа и развој пољопривредног 

просперитета – реструктуирање, развој, 
пословна клима, партнерства јавног 
и приватног сектора; да обезбеди 
економску активност у складу са својим 
потенцијалима - равнотежа између 
развоја услуга и производње, у складу са 
потребом побољшања карактеристика 
локалне привреде; уважава и унапређује 
специфичности, подржава развој мањих 
урбаних центара; обезбеди финансијске 
ресурсе за реализацију стратешких 
циљева и обезбеди веће запошљавање, 
као један од најзначајнијих показатеља 
економског и социјалног развоја.

Стратешки циљ услужног сектора је 
динамичан развој и покретачка улога 
у бржем укупном развоју Града. Ово 
изискује унапређење људског капитала, 
поједностављење, стандардизацију 
и урзање процедуре добијања свих 
потребних дозвола за рад и регистрације, 
као и стимулативну, јасну и прегледну 
регулативу. Остали циљеви су развој 
научних, бизнис, индустријских и 
технолошких паркова на еколошки 
одрживим и привлачним локацијама 
за инвеститоре, претварање зоне 
Аутопута, обилазница и других прилаза 
Граду у комерцијално опремљене 
деонице свим неопходним трговинским, 
туристичко-угоститељским, сервисним 
и рекреативним садржајима већих 
капацитета на простору где је могуће 
обезбедити контакт са саобраћајницама, 
итд.

Београд располаже значајним и 
разноврсним ресурсима за интензивнији 
развој туристичке привреде и укључивање 
у међународне туристичке токове: 
положај, очувани природни диверзитет, 
културно-историјске вредности, 
специфичан дух Града. Обједињавајући 
и подстичући развој многих привредних 
грана (пољопривреда, индустрија, 
трговина, саобраћај, занатске услуге, 
телекомуникације) туризам ће подизати 
конкурентност укупне економије, 
доприносити стварању позитивне 
репутације града, успешно промовисати 
и афирмисати његов природни, 
културни и привредни идентитет. 
Тиме ће се Београд позиционирати 
као одредиште југоисточне Европе и 
Подунавља коме ће посетиоци желети 
да се врате, са пријатном атмосфером 
и бројним могућностима за одмор, 
рекреацију и забаву, окренут сарадњи 
са свим видовима локалног, домаћег 
и међународног бизниса. Реализација 
наведеног циља захтева реконструкцију, 
уређење и активирање очуваних целина 
и јачање привредно-комуникацијских 
веза Београда и других урбаних центара 
у окружењу ради стварање понуде 
најразноврснијих облика рекреативних 
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бизнис-инкубаторе, пословне центре, 
као и на увођењу позитивних мера 
и инструмената пореске, кредитне, 
земљишне и комуналне политике.

Социјални развој 
Социјални капитал града Београда 
представља значајан елемент развоја, 
и захтева пуно ангажовање са циљем 
задовољавања друштвених потреба свих, 
а за тај циљ и заједнички координисани 
напор институција и појединаца. Јавне 
службе у државном и приватном сектору, 
различите форме организовања цивилног 
друштва као и партиципација грађана, 
доприносе свако у свом делу усклађеном 
и равномерном социјалном развоју.

Претпоставке социјалног развоја Града

Социјални развој обухвата унапређење 
квалитета живота, стварање могућности 
за задовољавање потреба свих грађана, 
обезбеђивање заштите људских права, 
подизање нивоа социјалне сигурности 
грађана као и развој превентивних 
програма у циљу смањивања ризика 
од нарушавања њиховог физичког и 
менталног интегритета. На тај начин, 
социјални развој подразумева стратешки 
дефинисане циљеве за одређени 
временски период уз јасне показатеље 
напретка у њиховом остваривању и 
транспарентно одвајање неопходних 
буџетских средстава потребних за њихово 
остварење. 

Социјални развој треба да одговори 
на ове потребе у заједници, кроз 
мултисекторки приступ у областима 
социјалне и здравствене заштите, 
образовања, становања, културе и 
рекреације. Интегрална социјална 
политика и социјални развој 
подразумевају интензивну комуникацију 
између сектора социјалне и здравствене 
заштите, образовања, становања, културе 
и рекреације и мултисекторски приступ уз 
стално укључивање крајњих корисника.

Препреке и проблеми социјалног развоја

Град Београд има развијен систем јавних 
служби, али су њихова дистрибуција, 
доступност, квалитет и развијеност на 
територији Града неравномерни, са 
суперконцентрацијом неких (здравство, 
култура) у централној зони Београда. 
При том најмање половина становника 
припада осетљивим или угроженим 
групацијама, које немају приступ 
услугама и које живе у сталном ризику од 
сиромаштва у свим облицима. 

Тежиће се унапређењу и ширењу облика 
примарне здравствене и социјалне 
заштите, квалитетнијој организацији 
основног образовања и унапређењу 

земљишта. Шансе постоје за 
интензивирање ратарске и повртарске 
производње, производњу лековитог 
биља, цвећа и украсног биља, као и за 
друге гране, уз развој погона примарне 
прераде, изградњу конкурентног 
прехрамбеног сектора. Модернизацијом 
прехрамбене индустрије кроз увођење 
нових технологија, стандарда и 
стално унапређивање квалитета, 
бољим повезивањем са примарном 
пољопривредном производњом и 
развојем нових прерађивачких капацитета 
заснованих на расположивим сировинама 
знатно ће се повећавати производња и 
побољшавати њена структура. Циљеви 
су и очување и заштита природних 
ресурса, побољшање водног режима 
пољопривредног земљишта упоредо 
са изградњом нових и унапређењем 
постојећих система наводњавања и 
одводњавања као и трансформација 
пољопривредних комплекса у градска 
јавна предузећа или деоничарска друштва 
са већинским јавним власништвом. 

Концепција економског развоја се 
заснива на развоју функције Београда као 
центра терцијарних услуга: трговинских, 
саобраћајних, финансијско-посредничких, 
туристичких, грађевинских и других. Осим 
услуга, град Београд ће подстицати развој 
исплативог и одрживог производног 
сектора. У просторном смислу, у Београду 
ће добити на значају прилазни правци, 
зоне аутопута, обилазнице и укрштања са 
локалном путном мрежом, где се формира 
више изузетно атрактивних локација за 
изградњу објеката великих капацитета. То 
подразумева и постепену трансформацију 
постојећих привредних зона у централним 
деловима Града и урбаним центрима 
(Обреновац, Лазаревац, Младеновац, 
Гроцка) у комерцијалне и друге урбане 
садржаје.

Најзначајнији територијални капитал 
за развој савремене, профитабилне и 
конкурентне привреде чине географски 
положај, земљиште, посебно грађевинско, 
природни, посебно водни и енергетски 
потенцијал као и научни капацитети и 
људски потенцијал.

За стварање атрактивног пословног 
амбијента, привлачног за улагање, Град 
ће настојати да изгради одговарајуће 
институционалне, организационе, 
техничке и финансијске услове. То значи 
да ће инсистирати на подршци у законима 
и прописима,  формирању посебних 
институција (на пример Агенције за развој 
Града), изградњи и унапређењу кому-
налне инфраструктуре на ширем подручју 
Града; бољој и организованој саобраћајној 
приступачности за савремене привредне 
и индустријске зоне, привредне, 
индустријске и технолошке паркове, 
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односно подржавање активности које 
имају позитиван утицај на социјализацију 
деце и младих и на одговорно грађанско 
понашање. Неопходно је унапређење и 
ширење постојећих и стварање нових 
јавних градских простора и њихово 
коришћење за организовање различитих 
културних, спортских и других активности 
као и повећање броја и врста јединствених 
садржаја, програма и активности које 
дају идентитет и препознатљивост Граду, 
односно његовим урбаним центрима. 
Ствараће се стимулативни амбијент 
за отварање социјалних кооператива, 
дефинисати и реализовати обавезујући 
минимални стандарди за активности из 
категорије обавезних услуга од јавног 
интереса на целокупној територији 
Града. Ово изискује и рационално 
коришћење и рестриктивно отуђивање 
објеката и простора наменски грађених 
за потребе услуга од јавног интереса као 
и ширење различитих облика подршке 
организацијама цивилног друштва 
у пружању социјалних, културних, 
образовних и рекреативних услуга.

Циљ унапређења система здравствене 
заштите је побољшања здравља 
грађана, односно стално вредновање 
планираног развоја града Београда у 
функцији здравствене добробити грађана. 

Овај циљ ће бити постигнут мобилизацијом 
свих ресурса у унапређењу друштвене 
бриге о здрављу и стварањем услова за 
побољшање доступности и унапређење 
квалитета услуга здравствене заштите 
на сва три нивоа: примарне, секундарне 
и терцијарне. Исто тако и померањем 
тежишта активности са болести на 
одреднице здравља и факторе ризика 
као и континуираним праћењем 
здравственог стања и здравствених 
потреба грађана Београда. Значајни су и 
очување и унапређивање здравља жена, 
јачање институционалних капацитета, 
модернизација инфраструктуре и 
опреме за пружање здравствених услуга, 
унапређивање финансијске одрживости 
здравственог система и успостављање 
здравственог информационог система.

Циљ унапређења система образовања 
је да се омогући доступно и квалитетно 
образовање за све уз равноправност свих и 
уз толеранцију и уважавања различитости. 
Образовни систем тежи стварању услова 
за квалитетно образовање све деце, са 
наставом прилагођеном интересовањима 
корисника и повећању конкурентности 
ученика на светском тржишту знања. 
Систем образовања и васпитања 
треба да иде у правцу интелектуалног, 
емоционалног, социјалног, моралног и 
физичког развоја сваког детета и ученика, 
у складу са узрастом, развојним потребама 
и интересовањима и да оспособи за 

служби у области културе, спорта и 
рекреације уз јаче повезивање са 
приватним сектором, развој и укључивање 
цивилног сектора, боље коришћење 
изграђених физичких структура Града и 
подстицање задужбинарства.

У предходном периоду социјални развој 
града Београда карактеришу повлачење 
државе из домена обезбеђивања 
друштвене солидарности, недостатак 
подстицаја за повећање ефикасности рада, 
иновативности и подизања квалитета и 
разноврсности услуга у области социјалног 
развоја као и паралелно функционисање 
јавног и приватног сектора као одвојених, 
неповезаних и независних подсистема у 
појединим областима социјалног развоја, 
као и ризик урушавања јавног сектора 
због сопствене неефикасности. Нема 
конкурентности у организовању услуга 
у сектору социјалног развоја, сужавају 
се перспективе за социјалну подршку 
депривилегованим и сиромашним 
друштвеним групама и запостављају 
форме ванинстуционалне заштите и 
организовања услуга у природном и 
социјалном окружењу корисника. Ово се 
посебно односи на заштиту старих лица 
којих у Београду има све више, као и на 
поједине групе деце.

Ослонац за превазилажење наведених 
препрека чине вишеструки ресурси 
Београда - вредни, често неадекватно 
коришћени објекти и простори у јавном 
власништву, велики број актера који 
се могу укључити и организовати у 
различитим организацијама цивилног 
друштва, нарочито у социјалној заштити, 
као и успостављена функционална 
мрежа установа и квалитетан, 
висококвалификован кадар за обављање 
услуга у областима социјалне заштите, 
здравства, образовања и културе.

Основни стратешки циљ социјалног 
развоја града Београда биће повећање 
здравствене, социјалне, образовне, 
стамбене, културне и рекреативне 
добробити за највећи број грађана. 
Посебно је значајна  тежња за унапређењем 
квалитета живота и доступности услуга 
од јавног интереса за све, а нарочито за 
осетљиве и рањиве друштвене групе.

Социјални развој града Београда као 
део друштвеног развоја има за циљ 
подизање нивоа сигурности свих грађана 
и грађанки, побољшање свих аспеката 
живота и стварање могућности за њихово 
активно учешће у свим сферама живота 
главног града. 

Достизање овог циља подразумева јачање 
превентиве – уклањање или смањење 
активности које отварају пут факторима 
ризика и ризичним стиловима живота, 
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женама, утврђивањем приоритета у 
планирању средстава за побољшање 
инфраструктурних и материјално-
техничких услова рада, програмима за 
циљне групе као и дефинисањем реалног 
прага сиромаштва, што ће омогућити 
доступност социјалних фондова 
егзистенцијално угроженима. 

Циљ унапређења у области културе је 
стварање подстицајног окружења за 
културни развој и уметничко стваралаштво 
кроз отвореност и доступност садржаја 
јавности и грађанима.  Остваривање општег 
интереса у култури заснива се на слободи 
изражавања у културном и уметничком 
стваралаштву са фокусом на интегрисању 
културног развоја у дугорочни социо-
економски развој Града. Стални циљ треба 
да буде и аутономија субјеката у култури 
као и децентрализација у одлучивању, 
организовању и финансирању културних 
делатности и очување културног и 
историјског наслеђа. 

Овај циљ ће бити постигнут увођењем 
нових механизама и организационих 
форми културне политике, поклањањем 
пажње дечјој култури као и маргиналним 
групама, развијањем модела 
прилагођених особеностима и потребама 
градских општина и локалних заједница, 
развојем културе у „квартовима“ 
и локалним заједницама. Такође и 
подстицањем спонзорисања, донаторства 
и задужбинарства у култури, јачањем 
подршке алтернативним и неформалним 
програмима и активностима, 
подстицањем стваралаштва за младе и 
младих талената у култури, укључивањем 
у Програм АГЕНДЕ 21 за културу. 
Посебно су важни изградња савремених 
институција културе као градских 
атракција, интензивно укључивање у 
међународне програме као и пројекти са 
нагласком на заштити културних добара, 
а у циљу кандидовања града Београда за  
европску престоницу културе 2020.

Циљ унапређења активности у области 
становања је усклађивање обима 
стамбене изградње са захтевима тржишта, 
као и унапређење и подршка развоју нових 
облика социјалног становања. Социјално 
подржани, субвенционисани програми 
становања биће усмерени према јасно 
дефинисаним циљним групама. То су пре 
свега млади, квалификовани и радно 
компетентни грађани који заснивају 
сопствено домаћинство, угрожене 
категорије становништва, породице 
са малом децом и стручњаци за чијим 
профилима постоји већа потражња.

Реконструкција и обнова стамбеног фонда 
биће једно од тежишта стамбене политике 
града Београда. Мера у побољшању 

самостално учење и образовање током 
целог живота. 

Овај циљ ће бити постигнут између 
осталог и остварењем потпуног обухвата, 
доступности и уједначених услова и 
квалитета обавезног образовања за сву 
децу, уз успостављање родне једнакости, 
укључивање деце из осетљивих и 
друштвено искључених група у редован 
систем образовања. Једнако и преве-
нцијом насиља у школама, усклађивањем 
образованих програма, унапређивањем 
професионалног рада у образовању. 
Исто тако и даљим развојем Београда 
као међународног универзитетског и 
научног центра, давањем на коришћење 
или дугогодишњи закуп расположивих 
објеката и парцела за средњошколске и 
универзитетске кампусе и друге погодне 
форме.

Циљ унапређења система предшколског 
васпитања је повећање обухвата деце 
у предшколским установама. Овај 
циљ ће бити постигнут и обавезом 
да се сваком детету обезбеди место у 
предшколској установи, нормативним 
регулисањем и укључењем приватног 
сектора у ову област, омогућавањем 
деци из сиромашних породица приступа 
приватним вртићима помоћу давања 
непрофитног статуса установама, као и 
путем концесија и регреса и развојем 
различитих облика рада у складу са 
потребама и интересовањима (беби 
сервис, клубови, радионице, играонице и 
сл.).

Циљ унапређења система социјалне 
заштите је јачање начела солидарности 
настављањем започетих реформи 
кроз институционалну и алтернативну 
подршку одрживим услугама доступним 
за све, примереним реалним потребама 
грађана и развојним интересима Града. 
Ефикасан систем социјалне заштите треба 
да одговори на потребе људи у новим 
околностима, са посебним фокусом на 
подршку рањивим и маргинализованим 
појединцима и групама, као и грађанима 
који нису у стању да учешћем у економској 
активности обезбеде своју егзистенцију. 

Овај циљ ће бити постигнут ширењем 
различитих облика подршке и 
партнерском сарадњом са организацијама 
цивилног друштва у организацији, 
подстицањем нестационарних и 
неинституционализованих облика 
социјалне заштите, давањем подршке 
организовању различитих врста дневних 
боравака у локалним заједницама, као 
и дефинисањем и изградњом минимума 
стандарда социјалних услуга. Исто 
тако и креирањем институционалних 
механизама и политика превенције 
за сузбијање свих видова насиља над 
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становањем изискује пажљиво планирање 
уз избегавање изолованих, најудаљенијих 
локација и комбиновање са другим 
облицима доступног становања ради 
стварања што хетерогенијег социјалног 
миљеа. 

Циљеви у области спорта и рекреације 
су ширење масовног, здравствено-
рекреативног спорта, улагање у школски 
спорт и обнова и одржавање објеката 
и јавних простора намењених деци, 
омладини и рекреацији одраслих. 

Ови циљеви ће бити постигнути 
усмеравањем инвестиција на школски 
спорт, развијањем културе бављења 
спортом и рекреацијом, обезбеђењем 
простора за рекреацију у окружењу 
стамбених четврти и доступности већих 
градских рекреативних зона бициклима 
и другим видовима пешачког саобраћаја, 
уз подршку организовању великих 
међународних спортских програма и 
манифестација.

У складу са постављеним циљевима, 
концепција социјалног развоја града 
Београда темељи се на четири врсте 
критеријума, на основу којих се утврђују 
развојни приоритети, процењују и 
вреднују програми и пројекти и доносе 
одлуке. То су професионални критеријум 
заснован на знању, контекстуални 
критеријум заснован на јасној 
опредељености за конкретне вредности, 
нарочито за вредности људских права; 
развојни критеријум, који подразумева 
усклађивање са потребама целовитог 
развоја као и економски критеријум.

Темељ концепције социјалног развоја 
града Београда јесте јачање социјалног 
и културног капитала, социјалне 
интеграције и укључености грађана у 
подизање квалитета живљења у Граду 
на међусобно повезаним микро и макро 
нивоу.

Одржива природна и животна 
средина

Очување природне и животне средине је 
предуслов развоја и јачања идентитета 
Београда и његових препознатљивих 
елемената, географских и културних 
целина. 

Најплоднија земљишта налазе се северно 
од Саве и Дунава, у Панонској равници и 
у околини Обреновца. Водни потенцијал 
чине алувијалне равни великих река 
(Дунава, Саве и Колубаре), богате 
подземним водама које се користе за 
водоснабдевање. Јужне, брдске делове 
одликују мали капацитет издани и појава 
бујичних токова. У ширем окружењу 
Београда, потенцијална изворишта су изван 

квалитета становања биће успостављање 
обавезе одржавања целих зграда и 
њихових саставних стамбених јединица. 
Приликом реконструкције постојећег 
стамбеног фонда посебна пажња ће се 
обратити на енергетску ефикасност и 
значајно смањење потрошње енергије у 
стамбеним зградама. Важно је и санирање 
бесправно изграђених подручја и 
проналажење начина опремања и 
уређења ових зона, као и извора 
финансирања и дугорочних финансијских 
аранжмана, са циљем да се у урбанизовању 
ових подручја обезбеди учешће власника. 
При решавању стамбеног питања од 
посебног значаја ће бити и организовање 
стамбених задруга у складу са позитивним 
искуствима европских земаља.

Посебни програми становања биће 
усмерени ка осетљивим друштвеним 
групама, као што су избеглице и расељена 
лица и друге категорије са ниским 
примањима.

Циљ у сфери социјалног становања је да 
се обезбеди стамбени простор доступан 
свим грађанима Београда уз свеобухватну 
подршку Града, кроз систем организованог 
обезбеђивања стамбеног простора 
домаћинствима која из социјалних, 
економских и других разлога не могу да 
га себи прибаве на тржишту. С обзиром 
да је важан сегмент одрживог економског 
и социјалног развоја градова, социјално 
становање се не третира као трошак већ 
као економски и друштвено исплатива 
инвестиција са дугорочним позитивним 
ефектима. Својом одрживом, социјалном, 
развојном, економском, регионалном, 
локалном и урбанистичком компонентом, 
остваривање овог циља доприносиће 
успостављању веће социјалне кохезије 
и равнотеже, кроз интеграцију свих 
друштвених група у заједницу. 

У остваривању овог циља неопходан 
је ангажман пре свега градске власти, 
непрофитног и приватног сектора. 
Успостављање одрживог система 
социјалног становања у Београду 
подразумева и израду Стратегије 
становања града Београда, оснивање 
Стамбене агенције града Београда 
као носиоца посла у овој области, 
као и доношење адекватних аката 
који би регулисали рад непрофитних 
организација социјалног становања на 
нивоу града Београда.

Неопходно је утврђивање реалних извора 
и могућих модалитета субвенционисања, 
финансирања и кредитирања социјалног 
становања, а у односу на циљну групу 
корисника - пореске олакшице, наменски 
трансфери, субвенционисани кредити, 
стамбени додаци, и др. Остваривање 
социјалне инклузије и кохезије социјалним 
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деградиране животне средине, 
рециклирање грађевинског земљишта и 
промена намене раније индистријских, 
комуналних и саобраћајних локација, 
односно превентивна заштита од свих 
планираних активности које могу угрозити 
постојећи квалитет животне средине. 
Достизање овог циља је посебно значајно 
у урбаним центрима, пре свега у Београду, 
(саобраћај, индустрија, комуналне 
активности), у општини Обреновац са 
изразитим проблемима у енергетици 
(термоелектране А и Б) и у односу према 
реци Сави, у општини Лазаревац због 
рудника као и у Младеновцу и Гроцкој.

Оперативни циљеви и задаци су очување 
природних вредности, превентивна 
заштита од загађивања као и обнова 
и унапређење деградиране животне 
средине и напуштених индустријских 
локација за чије је остваривање 
Стратегијом предвиђен низ мера.

Када је реч о безбедности града Београда, 
основни циљ је да се обезбеде сва насеља 
у којима грађани живе и раде како би се 
сачувало њихово здравље, спречило 
угрожавање живота елементарним 
катастрофама и хазардима и обезбедила 
превенција криминала.

Креирање безбеднијег и сигурнијег 
окружења насеља оствариће се 
путем урбанистичких планова, али и 
ангажовањем служби задужених за 
безбедност грађана и свих капацитета 
локалне самоуправе, грађана и цивилног 
сектора.

Концепција заштите и унапређења 
природе и животне средине

Град се стратешки мора определити 
за еколошки развој који неће кочити 
економски и социјални развој, већ ће 
бити интегрална компонента одрживог 
развоја. Одрживост треба посматрати 
као креативан процес успостављања 
равнотеже између природних ресурса и 
урбаних функција Града у партнерском 
односу свих интересних група. Стратегија 
одрживог развоја Града обезбедиће 
широки оквир за интегрисање аспеката 
заштите животне средине у све секторе, 
почев од намене земљишта, преко 
привредне, комуналне, земљишне 
и стамбене политике, планирања 
унапређења саобраћаја, управљања 
токовима воде, енергије, отпада итд.

Све делатности и развојни процеси на 
посматраној територији, расположиви 
потенцијали, али и одређена ограничења 
развоја, утичу на одређени начин на 
окружење. Природна и животна средина 
подручја Града мора бити заштићена и 
уређена, високог стандарда који одговара 
његовим природним капацитетима и 

територије Града. Готово сва алувијална 
изворишта по капацитету премашују 
потребе садашњих корисника и могу да се 
користе и за регионално водоснабдевање. 
Геотермални потенцијали се могу 
користити за топлификацију, изградњу 
балнеомедицинских центара, туризам, 
спорт и рекреацију. Потенцијалне локације 
су Гроцка, Кораћица код Младеновца, 
Обреновац, Сланачки кључ, Овча. Међу 
минералним ресурсима највећи значај 
имају лигнити и пратеће минералне 
сировине као и лежишта грађевинског 
материјала.

Климатске карактеристике: подручје 
метрополитена Београда налази се 
у области умереноконтиненталне 
климе са локалним варијететима. Кише 
има највише у месецима када је то за 
вегетацију најпотребније (у мају и јуну). 
Стога су услови за развој флоре и фауне 
повољни. Средње годишње осунчање и 
доминантна ваздушна струјања указују да 
се у будућности може рачунати на соларну 
и енергију ветра.

Деградација природе и предела настаје 
услед процеса индустријализације 
и урбанизације, као и повећања 
пољопривредних површина. Угроженост 
земљишта уз токове великих 
река последица је прекомерног 
искоришћавања шума и сече приобалне 
вегетације. Проблематична је и изградња 
и експоатација акумулација. Површинске 
копове треба рекултивисати да би се 
санирали негативни ефекти рударских 
радова (депоније пепела, загађивање 
водотока, промена пејсажа).

Мочварни и влажни екосистеми су веома 
угрожени. Метрополитенско подручје 
Београда са непосредним окружењем 
представља индустријски најразвијенију 
зону у земљи. У овој зони лоцирана су 
три најснажнија комплекса хемијске 
индустрије (Панчево, Шабац и Барич), 
интензивна површинска експлоатација 
лигнита (Лазаревац), производња 
енергије (Обреновац, Велики Црљени). 
Подручја где се ови комплекси налазе 
су и еколошки најугроженија. Велика 
концентрација становништва и индустрије 
проузроковала је загађивање ваздуха, 
воде и земљишта, као и друге штетне 
утицаје на животну средину.

Загађивање животне средине је приметно 
скоро на читавом простору града Београда. 
Степен загађивања и други неповољни 
утицаји нису уједначено распоређени, 
већ зависе од локалних природних услова 
и антропогених чинилаца. 

Стратешки циљ у области заштите и 
унапређења животне средине града 
Београда је обнова и унапређење 
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Урбани развој и идентитет
Са преко 140 насеља, неколико мањих 
урбаних центара и уз велики број сеоских 
и полуурбаних насеља, територију града 
Београд одликује велика разноликост 
географских, социјалних и функционалних 
карактеристика, што је и основни елемент 
његовог идентитета. Посебно се истиче 
насеље Београд као највећа агломерација, 
центар привреде, пословања, културе 
и администрације, основни кохезиони 
фактор који управља великим системима 
насеља, предела и функција.

Капитални симбол европског идентитета 
града Београда је његово „природно 
језгро“ – ушће Саве у Дунав са Великим 
ратним острвом, док препознатљивости 
на националном и регионалном нивоу 
у мањој мери доприносе значајни 
природни и изграђени елементи као што 
су: стара језгра Београда и Земуна, Нови 
Београд, Београдска тврђава са парком 
Калемегдан, али и појединачне „урбане 
иконе“: споменик Београдски победник, 
Храм светог Саве, Парк пријатељства, 
Ада Циганлија, Парк Топчидер, Авала са 
торњем, мост на Ади и други.

Промоцији идентитета, у контексту 
савремене комуникације европских 
региона, увелико помаже представљање 
значајних културних пејзажа кроз 
интегралне пројекте. Такви су, на пример,  
истраживање, припрема и реализација 
великих развојних пројеката дуж градских 
обала Саве и Дунава; изоштравање 
критеријума за обнову и уређење 
историјских урбаних целина старог 
језгра Земуна и централне зоне Београда; 
успостављање и идентификовање 
шумадијског потеза Авала–Трешња–
Космај, са Рипњем, Сопотом и Барајевом 
кроз просторни план посебне намене; 
профилисање Младеновца са туристичким 
потенцијалима око Селтерса, Марковачког 
и Рабровачког језера; заштита Грочанских 
Ада и визура на Дунав и панонску равницу 
и др.

Посебна пажња биће посвећена 
културним стазама из римског периода 
дуж Дунава, етнопарку Лесковац код 
Лазаревца, манастирима око Космаја, 
Великом ратном острву, даљем уређењу 
Аде Циганлије и Чапље. Симбол европског 
идентитета представља својеврсни 
археолошко природни парк поред 
Дунава „Неолитско налазиште у Винчи са 
пределом античког Ритопека“. 

Уређење тзв. Савског амфитеатра на обе 
обале Саве, рехабилитација и активирање 
Старог сајмишта, историјског места и 
меморијалног комплекса, трансформација 
ранијих индустријских комплекса старе 
Шећеране, млина и зграде БИГЗ-а све су 

амбицијама одрживог развоја. Ово ће 
се постићи савременом организацијом 
управљања природним ресурсима и 
високим стандардима урбаног развоја.

Међу делатности (активности) које у 
будућем развојном периоду могу да 
угрозе (или заштите) животну средину, 
убрајају се: изградња магистралних 
и обилазних саобраћајница, развој 
површинске експлоатације угља и 
изградња термоелектрана, развој 
топловодне и гасоводне мреже, изградња 
канализационих мрежа са системима за 
пречишћавање отпадних вода и изградња 
мреже депонија комуналног чврстог 
отпада. 

Заштита ваздуха оствариће се 
предузимањем организационих, 
техничко-технолошких и других мера 
за смањење емисије, као и праћењем 
утицаја загађеног ваздуха на здравље 
људи и животну средину. Заштита ваздуха 
оствариће се и проактивном политиком 
стимулисања увођења зелених техноло-
гија у све облике производње. Заштита 
вода оствариће се спровођењем мера за 
очување површинских и подземних вода 
у смислу њихових резерви, квалитета 
и количина. Заштита, коришћење и 
уређење земљишта обухвата очување 
биодиверзитета, продуктивности, 
структуре и слојева тла, као и природних и 
прелазних облика и процеса. На површини 
или испод земљишта могу се обављати 
активности и одлагати само оне материје 
које не загађују нити оштећују земљиште. 
Посебан значај за заштиту земљишта 
имаће ревитализација и рекултивација 
површинских копова Колубарског 
лигнитског басена, као и депонија пепела 
и шљаке у Обреновцу и свих других 
површина захваћених вишегодишњом 
деградацијом. Заштита, унапређење и 
планирање зелених површина у Граду 
спроводиће се са циљем да се изврши 
њихова реконструкција, озелењавање 
и повезивање са рубним приградским 
комплексима зеленила. Управљање 
отпадом спроводиће се по прописаним 
условима и мерама поступања са отпадом.

То подразумева: индустријску производњу 
и складишта који ће бити концентрисани 
у оквиру индустријских зона, заштиту и 
уређење пољопривредног земљишта, 
развој туризма заснован на природним 
предиспозицијама подручја Града, 
развијену и модерну саобраћајну 
инфраструктуру, заштиту простора и 
сливних подручја површинских вода, 
заштиту подземних вода и језера на 
нивоу највишег еколошког квалитета 
као и развој појединих сегмената из 
система комуналне инфраструктуре – 
отпад, даљинско грејање, отпадне воде и 
шумарство. 
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атрактивности и виталности свих 
градских зона, рационалним ширењем 
градског грађевинског земљишта и 
очувањем посебно природно квалитетног 
а неизграђеног земљишта. Исто тако 
и одржавањем, ревитализацијом и 
промоцијом културних добара на 
целокупној територији Града, планирањем 
изградње и уређења које уважава вредне 
елементе природе, предела и еколошки 
осетљивих подручја (Велико ратно острво, 
форланд Дунава и сл.) као и очувањем 
и унапређењем постојећих слободних, 
природних, уређених и спонтано 
формираних зелених зона.

Промоција идентитета Београда ће 
се остваривати формирањем урбане 
визије Београда, очувањем изворног 
идентитета појединачних насеља, 
формулисањем и промоцијом елемената 
које Град чине посебним, промоцијом 
природних и грађених симбола урбаних 
и руралних предела Београда. Идентитету 
доприносе и унапређење јавних 
добара и простора, истицање богатства 
различите архитектуре и типова урбаног 
ткива као наслеђа различитих епоха, 
промоција положаја Београда, природног 
диверзитета и културних вредности и др.

пројекти који треба да дугорочно сачувају 
меморију и историју Београда. 

Основни стратешки циљ јесте да се 
профилише и истакне идентитет и 
унапреди физичка структура центра 
Београда, градских, приградских и сеоских 
насеља, као саставних и међусобно 
повезаних делова целине метрополитена 
Београда, да би он поново постао 
препознатљив, економски и туристички 
привлачан, конкурентан и доминантан у 
региону западног Балкана и југоисточне 
Европе.

Профилисање заједничких интереса свих 
насеља и општина које чине метрополитен 
Београда, али и дефинисање 
специфичности (понуде) појединачних 
насеља је обавезан оперативни циљ и 
један од основних задатака Стратегије.

Одрживо уређење и урбани развој 
ће се остваривати кроз урбану 
обнову, повећањем квалитета 
изграђеног простора, компактности, 
трансформацијом превазиђених 
индустријских и комуналних зона у 
савремене урбане намене, мешовитим 
наменама земљишта, обезбеђењем 
и очувањем целодневне активности, 
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изграђене и морфолошке структуре, 
апсолутне заштите јавног добра и јавног 
интереса. Неоходно је усавршавање оног 
дела урбаног идентитета који је стекао 
позитивну афирмацију у досадашњем 
развоју, развијања локалног идентитета, 
заштите културног добра и развоја 
културног пејсажа. У складу са принципом 
заштите природног пејсажа и принципом 
подршке креативности, иновацијама и 
креативним индустријама аутентичног 
дизајна, али и отворености за укључивање  
светских имена у урбанизму и архитектури 
за капиталне целине или објекте.

Концепција физичке структуре и урбаног 
идентитета Града биће развијана на 
четири међусобно усклађена нивоа: ниво 
целине Града, ниво појединих урбаних 
целина, ниво појединих маркантних 
потеза који повезују градске целине 
неком доминантном функцијом и ниво 
појединачних локација и објеката који ће 
представљати репере идентитета Града.

У развоју урбаног система уместо раста, 
тежиће се преструктурисању и урбаној 
обнови, уз побољшање статуса мањих 
градова са специфичним амбијентима у 
оквиру целине града Београда.

У Граду ће бити примењен модел 
разнородног, полицентричног система. 
Да би се ефикасније испољиле различите 
урбане функције мањих урбаних центара, 
нужно је установити посебности, 
вредности и потенцијале сваког насеља уз 
логичну расподелу функција.

У планирању урбаног развоја града 
Београда узеће се у обзир услови тржишта 
и нови власнички статус земљишта. 
Приоритет ће добити обнова урбаних 
центара градских насеља. 

Развој саобраћаја
Саобраћај, саобраћајна инфраструктура 
и саобраћајна привреда су истовремено 
кључни проблем и један од основних 
потенцијала развоја града. 

У условима очекиваног економског раста, 
повећања стопе запослености, размене са 
окружењем, дневних миграција, туриста, 
постојећи саобраћајни систем града 
Београда неће бити у стању да пружи 
одговарајући ниво услуге, нарочито 
не у самом Београду као примарном 
привредном и пословном центру. На 
то битно утичу моноцентричан развој 
и висока концентрација радних места у 
централној зони Београда, са тенденцијом 
преусмеравања дела концентрације на 
Нови Београд и дисперзије главних зона 
становања у ободним деловима града, 
пренаглашен интензитет саобраћаја 
на радијалним правцима и отежано 

Промовисање катализатора развоја значи 
утврђивање и подршка великих и реалних 
пројеката Града, као и рехабилитацију 
и урбанизацију (посебно некадашњих 
индустријских и комуналних зона 
приобаља - brownfields). Неоходно је 
омогућавање ефикасних инвестиција и 
изградње на плановима предвиђеним 
локацијама, промоција и подршка 
индустрији знања, креативном сектору, 
научним, технолошким и привредним 
парковима у окружењу комерцијалних 
и стамбених зона и изградња и 
уређење туристичких капацитета и 
инфраструктуре.

Истицање постојећих и изградња нових 
градских атракција ће се постићи на 
првом месту изградњом и промоцијом 
Београда као савремене, компактне 
урбане структуре са сачуваним 
природним језгром али и наглашавањем 
урбаних атракција око природног 
језгра – Савског пристаништа, Бетон 
хале, Куле Небојше или Старог сајмишта, 
коришћењем културног наслеђа у 
туристичке сврхе, изградњом нових 
културних и архитектонских икона Града. 
Исто тако и завршавањем и уређењем 
технолошких паркова (Звездара, 
обилазнице), и научних кампуса (Нови 
Београд, блок 39), промоцијом Новог 
Београда као јединственог „новог града“ 
у Европи и свету са карактеристичном 
архитектуром и функцијама, промоцијом 
богатства природе субурбаног окружења 
и подстицањем еко, сеоског, викенд 
туризма, развојем спорта са врхунским 
потенцијалима и организацијом 
међународних догађаја, конкурса и 
конференција.

Промоција креативног града ће се 
остваривати иновативним и нетипичним 
стратешким пројектима, укључивањем 
неформалног сектора, способних, 
креативних људи у део културне, 
архитектонске и уметничке продукције, 
омогућавањем креативним индустријама 
да уз повољне услове системски обнове 
и оживе маркантне, данас запуштене или 
еколошки проблематичне територије у 
Београду и другим урбаним центрима, 
истраживањем аутентичног идентитета 
различитих културних средина и јачањем 
препознатљивог архитектонског лика 
Београда.

Концепција урбаног развоја и унапређења 
идентитета Града

Физичка структура градских и сеоских 
насеља града Београда, коју чине три 
препознатљиве природне целине и 
идентитет урбаних центара, формираће 
се према принципима урбаног реда, 
према препознатљивим особинама 
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савремених возила за јавни превоз са 
моторима високих еколошких стандарда, 
увођењем речног путничког саобраћаја, 
развојем бициклистичког саобраћаја, 
стимулисањем пешачких кретања и друго.

Саобраћај ће пружати подршку 
развоју туризма изградњом марина за 
рекреативни саобраћај на Дунаву и Сави, 
укључењем јавног превоза у туристичку 
понуду Града, активирањем аеродрома 
у Батајници за авиокомпаније са ниским 
ценама, употпуњавањем примарних 
садржаја на Савском пристаништу, 
развојем и реконструкцијом регионалне 
мреже на ширем подручју Града Београда 
и изградњом хелидрома на погодним 
локацијама.

Концепција развоја саобраћаја види 
град Београд као метрополитен на месту 
укрштања два европска коридора (X и VII), 
као и путева Е-70, Е-75 и будућег аутопута 
према јужном Јадрану, са изграђеном 
саобраћајном инфраструктуром за четири 
вида саобраћаја (путни, железнички, 
ваздушни, речни) и развијеним системом 
телекомуникација, што су идеални услови 
за остварење интегрисаног транспортног 
система и функционисање Града као 
мултимодалног чвора.

Концепција се заснива на развоју 
саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре 
као приоритета економског и социјалног 
развоја, усаглашавању и равнотежи свих 
видова саобраћаја, остварењу пројеката 
који истичу улогу два коридора, стварању 
ефикасног и комфорног јавног превоза 
и рехабилитацији и реконструкцији 
саобраћајне мреже локалног карактера.

Концепција подржава развој неколико 
најважнијих система и подсистема као 
што су: изградња аутопутске обилазнице 
Добановци – Бубањ Поток, изградња 
мостова преко Саве и Дунава, изградња 
и модернизација железничког чвора за 
путнички и робни саобраћај, довршетак 
нове железничке станице, укључење 
градско-приградске железнице („Беовоза“) 
у систем јавног градског превоза, 
проширење и модернизација аеродрома 
„Никола Тесла“ и активирање аеродрома 
у Батајници за нискотарифни саобраћај. 
Исто тако и  израду документације и 
почетак градње нове луке на левој обали 
Дунава, модернизацију и проширење 
путничког пристаништа, увођење јавног 
превоза на Сави и Дунаву, развој робно-
транспортних центара међународног 
значаја (лука Београд, Добановци, Врчин), 
изградњу висококапацитетног шинског 
система у Београду, модернизацију 
и ширење линија јавног превоза на 
територији Града, модернизацију и јачање 
градско-приградске железнице, и развој 
комплементарних видова саобраћаја, 

снабдевање у центру. Проблем чине 
неадекватно и недовољно развијена 
мрежа примарних саобраћајница, 
делимично мешање локалног саобраћаја 
са токовима транзитног и циљног 
теретног саобраћаја на најкритичнијим 
деловима примарног уличног система 
централног подручја, недостатак 
капацитетних видова јавног превоза 
на најоптерећенијим коридорима, са 
аутобусом као доминантним начином 
превоза, технолошка застарелост система 
за управљање саобраћајем и мањак јавних 
и наменских капацитета за паркирање. 
Проблеми су такође запостављен речни 
путнички и теретни саобраћај као и то 
што се повезаност приградских општина 
и града углавном ослања на друмски 
саобраћај.

Повећање степена приступачности 
града Београда захтеваће интервенције 
код свих саобраћајних подсистема 
ради повећања њихове ефикасности, 
комфора и безбедности тако да је основни 
стратешки циљ изградња и развој 
саобраћајног система града Београда који 
ће омогућити мобилност становништва, 
пружити подршку убрзаном развоју Града 
и његовој конкурентности у региону и на 
подручју југоисточне Европе.

Да би град Београд постао велики 
робно-дистрибутивни мултимодални 
центар за овај део Европе, што је први 
оперативни циљ, неопходно је да се 
реализују Северна тангента на правцу 
Срем – Банат, са новим мостом преко 
Дунава и спољна магистрална тангенте 
(СМТ) – веза коридора 10 преко чвора 
Ласта на аутопуту са Панчевачким путем, 
укључујући нови мост преко Дунава (Ада 
Хуја); изгради између осталог обилазница 
на делу Батајница – Добановци и на делу 
од Ибарске магистрале до Бубањ Потока 
и Бубањ Поток – Винча  са новим мостом 
преко Дунава. 

Да би Град постао путнички мултимодални 
чвор треба побољшати квалитет 
саобраћајница које повезују Београд са 
приградским општинама, реконструисати 
постојећу и изградити планирану 
примарну уличну и путну мрежу, 
реконструисати постојеће и изградити 
нове мостове на Сави и Дунаву, довршити 
железнички путнички чвор и изградити 
другу аеродромску писту аеродрома 
„Никола Тесла“. 

Саобраћај ће доприносити еколошкој 
оптимизацији Града изградњом три 
планиране линије шинског система 
високог капацитета у јавном саобраћају, 
стимулисањем јавног у односу на 
путнички аутомобилски саобраћај 
уз ефикасније коришћење градске 
железнице, постепеним увођењем 
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поремећајима у снабдевању енергијом, 
рационализација производње енергије 
кроз смањење губитака у преносу, 
дистрибуцији и потрошњи енергије, 
уважавајући еколошка ограничења.

У циљу повећања поузданости снабдевања 
потрошача електричном енергијом и 
превазилажења слабости у систему које 
се огледају у техничким ограничењима у 
напајању на појединим подручјима Града 
нужна је модернизација и ревитализација 
постојеће мреже и објеката у преносу 
електричне енергије. У том смислу се 
предвиђа изградња ТС ''Београд 20'' и 
повезивање ТС ''Београд 20'' са 400 kV 
водом. Са предвиђеним растом потрошње 
електричне енергије, прекорачење 
граничног вршног оптерећења од 
2000 MW може се очекивати још једнa 
великa 400 kV трафостаница у јужном 
делу подручја града Београда. Нужна 
је модернизација и ревитализација 
дистрибутивне електроенергетске 
мреже и објеката, као и даљи развој 
дистрибутивне мреже и трафостаница. 
Поред реконструкције и модернизације 
постојећих објеката, потребно је изградити 
и нове дистрибутивне електроенергетске 
објекте свих напонских нивоа.

Даљи развој централизованог снабдевања 
топлотном енергијом са повећањем 
броја прикључених корисника на систем. 
Очекује се значајно повећање броја 
корисника због уштеде горива и очувања 
и унапређења квалитета животне средине 
уз повећање комфора становања. 
Потрошњи топлоте за грејање треба 
додати потрошњу за припрему топле воде. 
Очекиван је знатан раст укупне потрошње 
топлотне енергије из система даљинског 
грејања. 

Рачуна се да извори са когенерацијом 
треба да постепено преузимају улогу 
базних топлотних извора, замењујући 
котларнице и потискујући их у категорију 
вршних или резервних извора, при чему 
су ови извори комплементарни а не 
алтернативни. Све ово уз унапређиване 
мере заштите животне средине, 
енергетске ефикасности, али и остварено 
повећање сигурности снабдевања 
енергијом проширивањем извора, уз 
смањивање увозне зависности.

По завршетку почетне фазе развоја 
гасификације Београда која је обухватила 
велике потрошаче (топлане и индустријске 
погоне), у жижу интересовања носилаца 
развоја гасоводног система долази 
сектор широке потрошње са великим 
бројем релативно малих потрошача. Од 
предвиђених пола милиона станова за 
гасификацију у Србији, 40% или око 200.000 
налази се на подручју Града. Потребно 
је обезбедити даља унапређивања 

систематско и потпуно регулисање 
паркирања, ширење површина за 
пешачење у свим урбаним центрима Града 
као и изградњу бициклистичких стаза и 
укључење у европске „зелене стазе“.

Развој техничке инфраструктуре и 
енергетска одрживост
Непотпуна и недовољна модернизација 
и технолошка опремљеност техничке 
инфраструктуре града Београда 
представља делимичну кочницу развоја. 
Отклањање уских грла у постојећим 
системима ће се вршити поступно, у складу 
са реалним потребама и могућностима, 
са посебним нагласком на улагања у 
инфраструктурне пројекте који ће да чине 
подршку малим и средњим предузећима. 
Изградња техничке инфраструктуре 
и њено ефикасно функционисање 
деловаће позитивно на економске токове 
и урбану продуктивност, привлачење 
и локализовање нових инвестиција, 
непосредну и посредну заштиту 
животне средине као и на обим и облике 
коришћења грађевинског земљишта. 
Увођење динамичке компоненте кроз 
средњорочне и годишње програме 
развоја техничке инфраструктуре 
утицаће на његов развој, посебно у светлу 
механизама финансирања. Пажљиво 
одабрана серија објеката и водова јавне 
инфраструктуре представља механизам 
подршке приоритетима у секторима 
изградње стамбеног, пословног или 
другог простора.

Основни стратешки циљ је рационалан и 
одржив развој техничке инфраструктуре 
и повећање степена приступачности 
градских и сеоских насеља њеним 
мрежама и објектима.

У домену енергетике стратешки циљ је 
сигурност снабдевања енергијом свих 
потрошача уз минималне трошкове и 
рационалну потрошњу енергије и уз 
максимално очување енергетских ресурса 
и животне околине.

За остварење овог стратешког циља 
неопходно је остварити следеће задатке: 
повећање енергетске ефикасности, 
обезбеђење енергије за сигурно 
снабдевање потрошача уз   проширивање 
извора и енергената, коришћење 
обновљивих извора енергије, подстицање 
примене домаћих извора енергије, 
стварање услова за развој тржишта 
енергије у циљу повећања енергетске 
ефикасности, уз заштиту јавних интереса 
на нивоу Града, планирање комбиноване 
производње електричне и топлотне 
енергије, интензивирање гасификације 
Београда, израда плана реаговања у 
кризним ситуацијама узрокованим 
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економског и безбедносног аспекта.

Подизање квалитета услуга 
водоснабдевања кроз унапређивање 
система значи наставак активности 
на изградњи капиталних објеката 
снабдевања система водом, стварању 
адекватних резерви у систему, 
мерењима потрошње воде у систему, 
билансирању потрошње и смањивању 
губитака у систему, као и изградњи 
постројења за пречишћавање отпадних 
вода и повећавању приступачности 
мреже становницима Града кроз њену 
континуалну доградњу.

Даљи развој телекомуникационих 
система у складу са најновијим 
технолошким достигнућима, односно 
прогресивно развијање нових/
савремених система телекомуникација 
што подразумева потпуну дигитализација 
телекомуникационе мреже, повећање 
броја корисничких приступа 
телекомуникационој мрежи, стварање 
јединствене телекомуникационе 
мреже различитих сервиса, увођење 
нових телекомуникационих сервиса и 
услуга као и примену најсавременијих 
телекомуникационих технологија.

Концепција развоја се пре свега заснива на 
схватању инфраструктуре као стратешког 
средства у унапређивању услова 
становања, привредних активности и 
рекреације, на формирању целовитих 
инфраструктурних система који 
омогућавају квалитетнији живот и здравију 
животну средину, дефинисању намене 
земљишта у складу са капацитетима 
инфраструктуре, на организовању мреже 
инфраструктуре ради постизања веће 
економске, функционалне, еколошке и 
просторне ефикасности и отклањању 
досадашњих конфликата.

Институционални развој

Унапређења система управљања 
Градом од доношења Закона о локалној 
самоуправи 2002. године допринела 
су развојним и економским успесима и 
враћању поверења грађана и привреде. 
Дошло је до унапређења функционисања 
градских комуналних система,  
приближавања јавних сервиса грађанима, 
ширег увођења информатике и друго. 
Доношењем Устава Републике Србије 
из 2006. године као и Закона о главном 
граду 2007. године, Закона о регионалном 
развоју, Закона о планирању и изградњи 
2009. и 2011. године обезбеђен је нешто 
виши степен аутономије Београда у односу 
на остале градове и посебно општине. 
Обим прописаних надлежности града 
Београда није задовољио очекивања 
грађана и привреде. Изазови и шансе који 

гасоводног система у Београду кроз 
изградњу нових објеката и водова или 
њихову реконструкцију, доградњу 
или адаптацију. На основу процењене 
потрошње, поред 10 постојећих главних 
мерно регулационих станица, потребно је 
изградити још 5 нових ГМРС. 

У Београду ће се посебна пажња посветити 
примени обновљивих извора као што 
су геотермална, енергија сунца, ветра и 
друге, са новим технолошким решењима 
кроз експериментална и производна 
постројења, обзиром да су истраживања 
и мерења указала на присуство знатних 
потенцијала.

Биомаса претставља значајан енергетски 
потенцијал који се на подручју Београда 
може користити за производњу 
електричне и топлотне енергије у 
когенеративним постројењима мање 
снаге, као и за производњу биогаса и 
биодизела. Београд има доста повољне 
услове за коришћење сунчеве енергије, 
јер укупна годишња сума дозрачене 
енергије износи око 5200 МЈ/m2 год. 
Досадашња искуства у Београду показују 
да је сунчева енергија повољан извор 
енергије за задовољење локалних 
нискотемпературних потреба, у првом 
реду припреме потрошне топле воде и 
примену топлотних пумпи. На садашњем 
нивоу истражености, показује се да је 
подручје Београда богато геотермалним 
потенцијалом. Перспективне локације за 
интензивније енергетско коришћење су 
подручја Новог Београда, Земуна, Авале 
и Вишњице, где би се могле очекивати 
термалне воде температура и преко 
80°C, које се погодно могу користити за 
централизовано снабдевање топлотном 
енергијом. Посебну повољност 
представља могућност коришћења 
велике расположиве количине 
нискотемпературних подземних вода, 
за грејање и хлађење објеката, пре свега 
на Новом Београду. Београд се налази у 
подручју које је изложено дејству ветрова 
(кошаве), тако да располаже потенцијалом 
за коришћења енергије ветра, за локалне 
потребе. Значајан обновљив потенцијал у 
Београду претстављају и градски отпаци. 

Снабдевање потрошача на подручју 
Београда дериватима нафте за 
енергетске потребе и за моторни погон 
врши се из домаћих рафинерија и из 
увоза. Дистрибутивна мрежа објеката 
за снебдевање потошача је добро 
распоређена и својим капацитетом може 
задовољити потребе у наредном периоду. 
Као подршка овом систему у будућности 
би у Граду требало да се развије и мрежа 
продуктовода која би транспорт деривата 
цистернама и друмским путем у већој 
мери заменила цевним транспортом 
као битно повољнијим са еколошког, 
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Наставиће се процес фискалне 
децентрализације у Србији и стварања 
административних и техничких 
могућности за ефикасно планирање и 
реализацију капиталног буџета Београда. 
Већи степен фискалне самосталности 
Града ће се постићи повећањем прихода 
од пореза на имовину, повећењем 
наплате изворних прихода Града, 
увођењeм самодоприноса за спровођење 
капиталних инвестиционих пројеката 
од значаја за грађане, повећањем 
ефикасности и профитабилности 
пословања градских јавних предузећа, 
остваривањем прихода од поверавања 
комуналних делатности, јавно-приватних 
партнерстава и концесија на изградњу 
комуналне инфраструктуре.  

Сви циљеви стратегија које је Град усвојио 
треба да буду преведени у вишегодишњи 
програмски буџет. Додатна мера којом 
се планира снижавање цене дугорочног 
задуживања за капиталне инвестиционе 
пројекте је емисија градских обвезница. 
У домену расподеле прихода између 
града и градских општина, Град ће 
применити основне принципе фискалне 
децентрализације. Један од пројеката 
који ће развијати и усвојити у сарадњи 
са градским општинама је усвајање 
система субвенционисања, финансирања 
и кредитирања социјалног становања у 
граду Београду.

Усавршен и технолошки оспособљен 
информациони систем и систем 
електронске управе на читавој територији 
Града - Е-управљање има за циљ да 
унапреди ефикасност и оријентисаност на 
потребе грађана у обезбеђивању услуга 
електронским путем (е-администрација), 
увођењем модела електронске управе у 
складу са стандардима Европске уније. 
Циљ ће се остваривати активностима 
на изради стратегије за Е-управљање, 
како би се ојачали капацитети  Града 
у домену „online  јавних услуга“ као и 
формирањем Београдског урбанистичког 
информационог система (BUrIS) у 
Урбанистичком заводу Београда за део 
података везаних за област урбанистичког 
и просторног планирања, односно све 
релевантне планове, програме и пројекте. 

Децентрализација града Београда, 
сарадња са градским општинама и 
месним заједницама подразумева 
успостављање начина руковођења 
Градом као целином састављеном од 
градских општина, према закону и Статуту 
Града, хоризонтално усклађивање визија, 
стратегија, програма свих територијалних 
јединица Града, односно вертикално 
усклађивање стратегија од нивоа 
општине, преко нивоа Града до нивоа 
Републике. Оваква децентрализација 

стоје пред Београдом у наредном периоду 
захтевају наставак процеса унапређења 
начина управљања.

Полазни основ представља свест да је за 
успешно управљање Београдом потребна 
законодавна подршка, која би омогућила 
даљу децентрализацију као и коришћење 
сада недостајућих и даљу разраду 
постојећих развојних инструмената, 
механизама и процедура. Ефикасност 
рада и ефективност управљања развојем 
захтевају наставак усклађивања система 
капитално буџетског, просторног и 
урбанистичког планирања, одговарајућу 
заступљеност свих друштвених група у 
процесу разматрања и доношења одлука 
– партицапитивна демократија, као и 
да развој савремених информатичко-
комуникационих технологија (ICT) 
укључујући и системе за геопросторну 
обраду података (GIS) обезбеђује 
квалититан основ за развијање 
комплементарних инструмената 
управљања.

Основни стратешки циљ развоја је 
модернизација и даље усавршавање 
начина управљања Градом као целином 
и његовим саставним деловима да би се 
интензивно наставио процес активирања 
људског, економског и територијалног 
капитала, остварила већа социјална 
и територијална кохезија, увећала 
конкурентност и омогућио одрживи развој 
подржан регионалним повезивањем са 
окружењем.

У циљу унапређења организационе 
структуре града Београда, а у смислу 
проширења надлежности предлаже се: 
усвајање измена регионалног просторног 
плана што је већ и остварено, доношење 
правилника којима се утврђују за Београд 
специфичне урбанистичке и пројектантске 
процедуре и праксе, проширивање 
инспекцијских овлашћења Београда и на 
обављање послова тржишне, санитарне, 
пољопривредне и других инспекција, 
поверавање овлашћење да оснива своју 
службу за запошљавање. У областима 
обављања комуналних делатности, 
основног образовања, културе, примарне 
и секундарне здравствене заштите, 
физичке културе, спорта, дечје заштите и 
туризма Град ће успоставити савременије 
и ефикасније механизме за контролу 
квалитета њиховог функционисања. 
Предлаже се уређење јавних предузећа и 
установа на новим основама, тако што ће 
се дефинисати показатељи (индикатори) 
за мерење квалитета, квантитета, 
ефикасности и економичности обављања 
послова, дефинисати јасни, прецизни 
и мерљиви нормативи и стандарди 
за обављање делатности установа и 
предузећа чији је Град оснивач.   
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Унапређивање модела управљања градом 
Београдом

У наредном периоду ће се промовисати 
концепт јавно-приватних партнерстава 
ради квалитетније реализације 
значајнијих инвестиционих пројеката, 
односно изградње и управљања градском 
комуналном инфраструктуром, смањења 
трошкова обављања и побољшања 
квалитета и квантитета пружања 
комуналних производа и услуга и 
остварења планова и развојних програма. 

Главне области где су јавно-приватна 
партнерства показала солидне резултате 
су изградња и одржавање комуналне 
инфраструктуре и развој посебних 
пројеката социјалне заштите за одређене 
категорије корисника. 

Концепција доброг управљања градом 
Београдом истиче дугорочно, планско 
и системско припремање промена и 
адекватну сарадњу са свим политичким 
актерима као и представницима привреде, 
удружења привредника и инвеститора, 
невладиним сектором, универзитетима 
и грађанима, како би се створила свест о 
потребама да се промене спроведу.

изискује припремање свих развојних 
стратегија и других планских докумената 
уз активно укључивање градских општина 
у све процесе и омогућавање мањим 
урбаним центрима да преузму вршење 
надлежности у оквиру свог мањег 
функционалног подручја. 

Веће укључивање грађана у процес 
одлучивања о проблемима и развоју, као 
суштинских актера града Београда ће се 
остварити: грађанским иницијативама, 
на форумима грађана и референдуму о 
значајним питањима, учешћем грађана 
у фази припреме, а не само приликом  
доношења просторних и урбанистичких 
планова, редовним испитивањем и 
анкетирањем грађана о питањима 
развоја и уређења Града или његових 
насеља, јачањем улоге медија, уз подршку 
одговорном извештавању, пројектом 
БЕОКОМА - комуналног водича града 
Београда, Београдског позивног центра 
и локалних медија као и остваривањем 
транспарентног односа свих носилаца 
јавне власти према информацијама које 
су по закону проглашене јавним.
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Приоритетни пројекти конкретизују 
Стратегију и обезбеђују реализацију 
појединих сегмената или инструмената за 
остваривање Стратегије. Сви приоритети 
постављених Стратегијом проверавани 
су са органима и организацијама 
Скупштине града, као и институцијама 
које Град ангажује за појединачне 
области. Дефинисано је седамдесетак 
приоритетних пројеката/задатака 
градске управе по појединим темама, 
са образложењима њихове функције 
и значаја за даљи развој, носиоцима и 
роковима остваривања, у периоду до 
2016. године. 

Један од проблема представља 
недовршеност државног легислативног 
оквира, који нека питања из домена локалне 
самоуправе, територијалне организације, 
реституције и денационализације оставља 
недефинисаним. Утолико ће и поједина 
стратешка решења, па чак и приоритети, 
бити предмет сталног преиспитивања и 
евентуалног усаглашавања. 

Решења из ове Стратегије постају 
основ приликом израде републичких 
стратегија, као и оријентацију у 
планирању и програмирању у појединим 
територијалним или тематским секторима 
Града.

Исто тако и заснивање управљања 
на квалитетнијој координацији свих 
актера на територији града Београда и 
њеном непосредном функционалном 
окружењу, увођење политика и правила 
за партнерство јавног и приватног 
сектора и установљавање система за 
мерење ефикасности рада, квалитета 
услуга, планирања, модернизације, 
ефективне примене прописа, планирања 
и управљања кадровима, уз оснивање 
службе за управљање кадровима која би у 
будућности требало да се трансформише 
у део градске управе за управљање 
људским ресурсима.  

Стратешки приоритети 2011-2016.
Да би била остварљива, да би нашла 
пут између пожељног (визија, циљеви) 
и могућег (реалност), тежило се да ова 
Стратегија настоји да буде еколошко-
економско-социјално оправдана и то у 
реалном институционалном оквиру. Део 
Стратегије који се односи на стратешке 
приоритете је основ за израду секторских 
стратегија или њихових акционих 
планова. То је и основ за дефинисање 
градских политика или одлука везаних 
за економска, еколошка или социјална 
питања, као и за питања институционалне 
организације Града. 
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III   Развој саобраћаја 
Смиљан Вукановић, Душан Милановић, Светлана 
Вукановић, Тамара Ђукић

IV Развој техничке инфраструктуре и енергетска 
одрживост
Зоран Жегарац, Ненад Ђајић, Богдан Лукић, Бошко 
Вујић, Срећко Шевић, Миодраг Грујић

V   Социјални развој  
Ксенија Петовар, Радмила Марковић, Ивана 
Ћирковић, Србијанка Турајлић, Марија Лалошевић,
Милена Драгићевић - Шешић, Вук Стамболовић 

VI  Урбани развој и идентитет 
Жаклина Глигоријевић, Милица Јоксић

VII  Институционални развој 
Борислав Стојков, Татијана Павловић-Крижанић, 
Душан Дамјановић, Велимир Шећеров, Александар 
Ђорђевић

У изради Стратегије учествовали
Кабинет градоначелника; „Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда“ ЈП; Привредна 
комора Београда; Секретаријат за привреду; 
Завод за информатику и статистику; Секретаријат 
за финансије; Туристичка организација Београда; 
ЈКП „Београдски водовод и канализација“; ЕПС 
„Елекродистрибуција Београд“; ЈКП „Београдске 
електране“; Секретаријат за комуналне и стамбене 
послове; Управа за енергетику; Секретаријат за 
саобраћај; Градско саобраћајно предузеће „Београд“; 
Завод за заштиту природе Србијe; Секретаријат 
за заштиту животне средине; Секретаријат за 
урбанизам и грађевинске послове; Завод за заштиту 
споменика културе града Београда; Секретаријат 
за културу; ЈКП „Градска чистоћа“; ЈКП „Зеленило 
Београд“; Секретаријат за здравство; Секретаријат за 
културу; Секретаријат за образовање; Секретаријат 
за спорт и омладину; Секретаријат за социјалну 
заштиту; Секретаријат за дечју заштиту; Историјски 
архив Београда; Градски завод за јавно здравље; UN 
HABITAT; Стална конференција градова и општина, 
Министарство за науку и технологију РС. 

Међународни консултанти
Athena Yiannakou (Солун); Prof. dr Bernhard Müller 
(Дрезден); Dr Friedrich Schindegger (Беч); Katalin Pallai 
(Будимпешта).

Израду Стратегије развоја града Београда 
финансирала је и координирала Скупштина града 
Београда, а помогао је и OSI / LGI, Open Society Institu-
te / Local Government Public Service Reform Initiative, 
кроз пројекат ПАЛГО центра 2007/8. године.

Радни тим

Комисија за израду Стратегије развоја града 
Београда
Председник: 
Дејан Васовић, помоћних градоначелника 
Заменик председника: 
Зоран Алимпић, заменик председника Скупштине 
града

Чланови
Зоран Костић, члан Градског већа
Жељко Ожеговић, члан Градског већа
Слободан Шолевић, члан Градског већа
Оливер Глишић, члан Градског већа
Мирослав Чучковић, члан Градског већа
Весна Ивић, начелник Градске управе
Радомир Костадиновић, заменик секретара 
Секретаријата за финансије
Милан Вуковић, секретар Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове
Горан Триван, секретар Секретаријата за заштиту 
животне средине
Драгољуб Ђаконовић, секретар Секретаријата за 
саобраћај
Слободан Карановић, директор Завода за 
информатику и статистику

Чланови Комисије за припрему Стратешког 
плана града Београда (формиране на предлог 
градоначелника Ненада Богдановића 8. новембра 
2005.)
Радмила Хрустановић (председник) 
Бојан Станојевић (заменик председника) 
Зоран Алимпић
Андреја Младеновић
Ђорђе Бобић 
Тамара Стојчевић 
Бранислав Божовић 
Слободан Карановић 
Љиљана Лазић 
Велибор Пешић 
Новица Антић
Александра Гојковић 
Мирјана Арнаутовић

Методологија и координација израде Стратегије 
Борислав Стојков
Жаклина Глигоријевић
Душан Дамјановић

Тематске области
I   Заштита природе и животне средине
Дејан Филиповић, Љиљана Бајц, Бранислав 
Божовић, Драгослав Будимировић, Мирјана Гуцић, 
Александра Везмар, Данијела Обрадовић
 
II  Економски развој  
Вероника Вујошевић, Дарко Савић, Зоран Солујић, 
Биљана Михајловић, Радмила Милетић, Саша 
Кристић
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of sustainable economy, upgrade education 
and employment and to reform public ser-
vices, protect, develop and upgrade natural 
and cultural heritage. In that purpose Belgra-
de should overcome the key obstacles con-
cerning transport modalites, especially pu-
blic tranportation, and imposing integrated 
transport and telecommunication, as a part 
of the public utilities system. Another pre-
condition for success is the equal treatment 
of all the City parts, and imposing energy 
efficiency and energy consuption decrease, 
especially of the electric power.

The other goals, greatly contributing the 
vision are: the environment quality, main-
tenance of the historic urban and rural set-
tlements, development of public space, city 
core renewal, modern territorial organizati-
on, polycentricity and actual decentralizati-
on, modern city management, e-administra-
tion, security and safety of the citizens.

Key principles of the development of Belgra-
de are sustainability, competitiveness, cohe-
sion, polycentricity, accessibility and identity.  

City of Belgrade Development Strategy is 
a medium-term document, the strategic fra-
mework for development of Belgrade. Deve-
lopment goals and the concept are of more 
permanent character and approximately se-
venty priority projects have been specified 
for realization in the four year period, from 
2011 to 2016. 

The Strategy has been prepared from 2007-
2011 and adopted by the Belgrade City As-
sembly in June 2011. 

It consists of four main chapters:

- Regional development of Belgrade,
- Evaluation of the actual City development 
with SWOT analysis,
- Vision, goals and the development concept,
- Strategic priorities (projects) in years 2011-
2016.
Basic components of the Strategy are: eco-
nomic development, social development, 
sustainable natural and urban environment, 
urban development and city identity, tran-
sportation development, technical infra-
structure and sustainable energy, and insti-
tutional development.

In regional comparison with the other capi-
tal and big cities in this part of Europe, main 
Belgrade specificity are its six morphologi-
cally integral urban settlements - Belgrade 
with Zemun and New Belgrade, Obrenovac, 
Lazarevac, Mladenovac, Grocka and Borča 
– and its over 140 villages and semi-urban 
settlements. 

Belgrade position, magnitude and signifi-
cance have great functional influence on its 
environment, developing economic, cultu-
ral, social, and technical relations with surro-
unding municipalities and cities. Belgrade is 
dominant Serbian metropolitaen area with 
characteristics of the city-region. As a city-
-region it can develop its economic territory 
based on cooperation in production and sci-
ence sector, commerce, tourism and creative 
industries. 

Here is the development vision of the City 
of Belgrade, superior in hierarchy to all the 
other partial visions and goals: City of Bel-
grade willing to become one among the me-
tropolis and capitals of the Central, Eastern 
and South-eastern Europe, in the terms of 
sustainable economy, advanced technology, 
bigger territorial cohesion, greater accessibi-
lity, policentricity and decentralization.

This vision realization needs coordinated 
activities of the City Administration and all 
the other stakeholders in order to: empha-
size and promote rich and long history of    
Belgrade, use exceptional geo-strategic po-
sition in the two European corridors, achie-
ve natural functional connections with its 
neighbors (cross-border) and other regions 
in Serbia and Europe (inter-regional). It is 
necessary to achieve dynamic development 
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на ослобађање централних градских 
простора овог вида саобраћаја. Будући да 
је изградња велетржнице од превасходног 
инереса за град Београд, као и да 
велетржница обавља делатност тржишне 
природе, ЈКП „Градске пијаце“ преносе 
своја управљачка права на Град као свог 
јединог оснивача и већинског члана овог 
привредног друштва.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И РАЗВОЈ

Социјални развој града Београда заснован 
је на кретању заједнице ка већем нивоу 
благостања – повећању здравствене, 
социјалне, образовне, стамбене, културне 
и рекреативне добробити за највећи број 
грађана. Нарочито значајна је тежња 
за унапређењем квалитета живота и 
доступности услуга од јавног интереса 
за све, а нарочито за осетљиве и рањиве 
друштвене групе. До сада је од Стратегијом 
постављених приоритета реализовано, 
или отпочета реализација следећег:

•	 Пројекат „Организовање различитих 
врста дневног боравка на локалном 
нивоу“:

 o Интезивирањем напора у 
координацији са представницима 
локалне заједнице, удружењима 
родитеља и надлежним 
Секретаријатом за социјалну 
заштиту у проналажењу 
адекватних простора отворена 
су четири нова дневна боравка 
(дневни центри за боравак деце 
и омладине ометене у развоју) на 
општинама Стари Град, Звездара, 
Вождовац и Раковица.

 o Отпочета је изградња и 
опремање објекта дневног 
боравка за децу ометену у развоју 
на Бежанијској коси, чији је 
завршетак планиран до краја 
2012. године.

 o Отпочете су активности за 
отварање Центра за подршку 
породици и деци са аутизмом 
- Денкова башта (урађено и 
усвојено идејно решење, у току 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Приоритетни пројекти економског 
развоја реализовани су у значајној мери:

•	 Усвајањем Стратегије пошумљавања 
подручја Београда.

•	 Доношењем Стратегије подршке 
развоју цивилног друштва на 
територији града Београда.

•	 Завршетком Стратегије развоја 
пољопривреде града Београда до 
2015.

•	 Доношењем Програма подршке 
за спровођење пољопривредне 
политике града Београда за 2011. 
годину.

Донета је Стратегија локалног одрживог 
развоја градске општине Палилула 2012-
2022, као и Стратегија локалног одрживог 
развоја градске општине Вождовац 2012-
2022. Започет је рад на стратегијама 
осталих градских општина.

Потписивањем уговора о преносу 
оснивачких права Пољопривредна 
корпорација АД “Београд” прешла је са 
републичке у надлежност града Београда, 
као предузеће од великог значаја за 
Београд и његове становнике. Основни 
мотив преузимања ПКБ-а је очување и 
подизање производње, односно редовно 
и квалитетно снабдевање Београда 
храном, као и извоз.

За реконструкцију Каленићеве, 
Бајлонијеве и Палилулске пијаце ради 
формирања покретних зелених пијаца на 
вишенаменским трговима у току је израда 
Плана генералне регулације мреже пијаца 
на подручју Генералног плана Београда.

Основано је привредно друштво 
„Велетржница Београд“. На простору 
данашње кванташке пијаце биће 
изграђена савремена велетржница, 
која ће омогућити крупне промене у 
велепродаји и малопродаји и напуштање 
застареле организације снабдевања 
кванташке и зелених пијаца. Велетржница 
ће, преузевши комплетну функцију 
дистрибуције и складиштења робе, 
као и паркирања камиона, утицати 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА БЕОГРАДА
Преглед / април, 2012.

Стратегијом развоја града Београда, донетом јуна 2011. године, утврђена је визија развоја, циљеви 
и оперативни задаци градске управе у остварењу постављених дугорочних циљева. Део задатака и 
пројеката предвиђених за период 2011–2016, у данашњем институционалном оквиру, већ је остварено, 
започето или у значајној мери припремљено.

Марија Лалошевић,
дипл.инж.арх.

Прилог приредила:
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здравље“, током 2011. године реализовао 
следеће:

•	 Процену здравствених потреба, 
ризика и очекивања заједнице кроз 
Пројекат „Фактори ризика за исход 
оперативног лечења тиреоидеје 
на узорку одраслих становника 
Београда“.

•	 Промоцију, подршку и покретање 
акција које обезбеђују сигурну и 
здраву животну и радну средину, 
праћење примене норматива и 
стандарда Европске уније у овој 
области кроз: Финансирање 
здравственог обезбеђења купалишта 
Ада Циганлија у периоду од 1.јуна 
до 15.септембра 2011. године које 
спроводи Градски завод за хитну 
медицинску помоћ Београд.

•	 Развој јавно здравствених програма 
за решавање здравствених 
проблема одређених популационих 
и посебно осетљивих група, 
кроз три реализована пројекта: 
„Унапређење свести жена о значају 
превентивних гинеколошких 
прегледа“; Успостављање СМС 
сервиса „Беба долази“ на територији 
града Београда; и Суфинансирање 
дела активности рада телефонског 
саветовалишта “ХАЛОБЕБА”.

је израда пројекта) и Центра 
за привремени и повремени 
боравак деце ометене у развоју 
„Предах“- Шекспирова б.б. 
(урађено и усвојено идејно 
решење, у току је израда 
пројекта).

•	 Приоритетни пројекат „Становање уз 
подршку“ - Реализован је Пројекат 
„Деинситуционализација особа са 
менталном ретардацијом и смештај 
у стамбене јединице уз подршку“ 
са циљем унапређења социјалних 
услуга и социјалне заштите лица са 
сметњама у развоју. Град је за ове 
намене издвојио значајна средства, 
а такође је уступио на коришћење 
четири стамбене јединице за 
реализацију овог облика заштите. 
Укупно су збринуте 23 особе са 
инвалидитетом.

•	 Приоритетни пројекат „Финансирање 
организација и удружења“ - Из 
буџета Града, значајним средствима, 
у више фаза, финасира се рад 10 
социо хуманитарних удружења, као и 
Сигурних кућа.   

Секретаријат за здравство је у складу са 
приоритетним пројектом „Спровођење 
програма друштвене бриге за јавно 

Приоритетни 
пројекат „Потпуни 
обухват, доступност 
и уједначавање 
услова и квалитета 
обавезног образовања 
уз модернизацију 
постојећих и изградњу 
нових објеката“ 
– фотографија је 
приказ једног од 
реализованих 
пројеката – објекта 
ОШ „Драган Лукић“ у 
насељу Бежанијска 
коса. Капацитет школе 
је 850 ученика, у једној 
смени. 
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за 43 објекта више у односу на мрежу 
установа из 2009. године.

•	 У периоду 2011-2012. отворено је 
осам нових објеката, чиме су се 
капацитети дечјих установа увећали 
за око 1000 места.

•	 Изводе се радови на три објекта – 
два објекта су у изградњи и један у 
реконструкцији. Такође, адаптацијом 
постојећих простора створили су 
се услови за повећање капацитета 
објеката.

•	 Закључени су уговори за изградњу 
још два вртића на Новом Београду, 
капацитета 315 и 270 деце.

•	 Покренута је јавна набавка за 
извођење радова на изградњи 
„Центра за подршку деци и 
породици“ на локацији Денкова 
башта, Звездара – капацитета 50 деце.

•	 Израђена је техничка документација 
за изградњу КДУ у насељу Бањица, 
која ће имати капацитет 270 деце.

•	 Припремљена је техничка 
документација за изградњу два 
објекта КДУ у насељу „Степа 
Степановић“ на Вождовцу 
(капацитети објеката су по 270 деце).

•	 У плану је израда техничке 
документације за изградњу још 
два објекта: КДУ максималног 
капацитета са централном кухињом 
у општини Сурчин; и реконструкција 
и доградња објекта „Лане“ у Винчи до 
максималног капацитета.

Пројекат „Потпуни обухват, доступност 
и уједначавање услова и квалитета 
обавезног образовања уз модернизацију 
постојећих и изградњу нових објеката“ 
реализован је након доношења Стратегије:

•	 Завршена је  изградња објекта ОШ 
„Драган Лукић“ у насељу Бежанијска 
коса.

•	 Дограђена је ОШ „Вељко Дугошевић“ 
(завршена је доградња фискултурне 
сале, уређено школско двориште и 
санирана фасада).

•	 Реконструисана су два објекта - 
ОШ „Веселин Маслеша“ и Средња 
хидрогеолошка школа (објекти су 
прикључени на даљински систем 
грејања).

•	 Завршени су радови на изградњи 
приступних рампи и адаптацији 
санитарних чворова у шест средњих 
школа.

•	 Изведени су радови на санацији 
и адаптацији објеката: ОШ „Јелена 
Ћетковић“, ОШ „Доситеј Обрадовић“, 

•	 Подршку развијању здравих стилова 
живота кроз Пројекат „Обука 
просветних радника за креативан рад 
са децом на превенцији злоупотребе 
психоактивних супстанци“.

У складу са пројектом „Унапређење 
доступности здравствених установа 
и услуга, организације и квалитета 
здравствене заштите“, рађено је на 
изградњи нових објеката, реконструкцији 
и адаптацији постојећих, обнављању и 
модернизацији опреме здравствених 
установа чији је оснивач Град. Према 
утврђеним приоритетима и исказаним 
потребама здравствених установа 
Секретаријат за здравство континуирано 
издваја и улаже средства, а од доношења 
Стратегије урађено је следеће:

•	 Реконструисан је, адаптиран и 
опремљен Клиничко-болнички 
центар Земун.

•	 У току је реконструкција и адаптација 
Клиничко-болничког центра „Др 
Драгиша Мишовић“ на Дедињу.

•	 Започета је изградња новог Дома 
здравља у Сурчину.

•	 У току су јавне набавке за радове 
на изградњи здравствених 
амбуланти „Кораћица“ (Дом здравља 
Младеновац) и „Кртинска“ (Дом 
здравља Обреновац).

•	 У току је припрема документације 
за изградњу новог објекта Градског 
завода за плућне болести и 
туберкулозу и Огранка Дома здравља 
у насељу Лабудово брдо. 

Подршка програмима континуиране 
медицинске едукације здравствених 
радника остварена је кроз пројекте: 
„Унапређење здравља и здравствене 
зашите жена у менопаузи са подручја 
Београда“ и „Пренатални слушни 
скрининг“.

Праћење, координација и унапређење 
организације рада здравствених 
установа реализована је кроз Пројекат 
„Координација на збрињавању хитних 
стања у здравственим установама 
на подручју Београда, са посебним 
аспектом на збрињавање хитних стања у 
педијатрији“. 

Пројекат „Повећање обухвата деце у 
предшколским установама“ подразумева 
обавезу да се сваком детету обезбеди 
место у предшколској установи (у јавном 
или приватном сектору). До сада је на 
реализацији овог пројекта урађено 
следеће:

•	 Мрежа предшколских установа 
града Београда, која је усвојена 2012. 
године, обухвата 383 објекта, што је 
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•	 Извршени су радови на текућем 
одржавању вишенаменске сале 
центра за културу у Лазаревцу.

ОДРЖИВА ПРИРОДНА И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

У 2011. години донет је Локални план 
управљања отпадом за територију града 
Београда, за подручје 14 градских општина 
и то: Вождовац, Врачар, Гроцка, Звездара, 
Земун, Младеновац, Нови Београд, 
Палилула, Раковица, Савски венац, 
Сопот, Стари град, Сурчин и Чукарица. 
Локални план управљања отпадом града 
Београда је полазни, стратешки документ 
у овој области којим се дефинишу циљеви 
управљања отпадом у складу са усвојеном 
Стратегијом управљања отпадом 
Републике Србије. 

Започети су следећи приоритетни 
пројекти прописани Стратегијом развоја 
Београда:

•	 Програм заштите животне средине на 
територији Београда започет је фазом 
која се односи на израду полазних 
основа овог стратешког документа. 

•	 У процедури су усвајања или су 
усвојени планови чијом реализацијом 
ће се утицати на квалитет ваздуха 
(мрежа јавних гаража, саобраћајница 
Северна тангента I и II фаза, СМТ).

•	 Ради се на допуни пројекта 
рекултивације депоније пепела и 
шљаке ТЕ „Никола Тесла“, у складу 
са новом технологијом, маловодног 
транспорта и одлагања пепела и 
шљаке.

•	 Ради реализације приоритетног 
пројекта „Проширење система за 
осматрање квалитета ваздуха, воде, 
земљишта и нивоа буке“, поред 
повећања броја мерних места 
уведена су и повремена циљана 
мерења ваздуха и буке. У објектима 
предшколских и школских установа 
започета су испитивања присуства 
радона, као и мониторинг УВ зрачења 
на Ади Циганлији. 

•	 Израдом планске документације за 
Ада Хују – целина А, у оквиру које се 
налазе предузећа идентификована 
као индустријска постројења 
одређеног степена хазарда и 
планским измештањем ових садржаја 
започето је и са приоритетним 
пројектом „Смањивање ризика од 
настанка удеса“.

•	 У 2010. години започет је пројекат 
утврђивања акустичних зона на 
територији града Београда. 

Шеста београдска гимназија, Прва 
економска школа, Пета београдска 
гимназија, Друга економска школа, 
Четврта београдска гимназија, 
издвојено одељење Треће 
београдске гимназије. 

•	 У току су радови на доградњи, 
надзиђивању и реконструкцији 
постојећег објекта ОШ „Васа Пелагић“ 
у Овчи.

•	 Припремљена је планска и пројектна 
документација за изградњу ОШ у 
Вишњичкој бањи (за 650 ученика у 
једној смени).

У контексту кандидатуре града Београда 
за „Европску престоницу културе 2020“, 
пројекта који ће дати снажан допринос 
културном, политичком и економском 
развоју Града, чијом реализацијом би се 
Београд позиционирао као јединствени 
културни центар Европе, до данас је 
рађено на следећем:

•	 У циљу даље реализације 
конзерваторско рестаураторских 
радова на подручју Београдске 
тврђаве и парка Калемегдан и то 
нарочито у доњем граду Београдске 
тврђаве и повезивања са Горњим 
градом са циљем да се просторна 
целина Београдске тврђаве кандидује 
за добијање статуса културног добра 
под заштитом UNESCO-а, опредељена 
су средства Секретаријата за културу 
града Београда за реконструкцију 
бастиона 3 (североисточног бедема) 
Калемегданске тврђаве и у току је 
избор извођача. Радови ће започети 
ове године.

•	 У току је санација и реконструкција 
легата Петра Лубарде са партерним 
уређењем.

•	 У току је израда главног пројекта 
за санацију и адаптацију крова на 
објекту у Ресавској 40б (будућем 
првом и централном седишту сталне 
поставке Музеја града Београда); 
као и санација, адаптација и 
реконструкција подрума, приземља и 
светларника на објекту Бибилиотеке 
града Београда - медијатеке у Змај 
Јовиној у коме је и седиште Музеја 
града Београда.

•	 Отпочели су радови санације и 
доградње на Библиотеци у Овчи 
(део Библиотеке „Милован Бојић“) и 
радови на објекту Малог позоришта 
„Душко Радовић“ у Абердаревој 
улици.

•	 Биоскопска дворана Културног 
центра Београда добила је нову 
опрему.
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Приоритетни 
пројекат 
„Обезбеђење нових 
локација за социјално 
и приступачно 
становање“ 
постављен 
Стратегијом 
развоја Београда 
– реализација 
кроз „Пројекат 
изградње стамбено-
пословних објеката 
на локацији у улици 
др Ивана Рибара на 
Новом Београду“. 
Илустрација је приказ 
првонаграђеног 
решења са јавног 
архитектонско-
урбанистичког 
конкурса за идејно 
решење комплекса, 
које је у каснијим 
фазама овог пројекта 
разрађивано.
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расписивањем јавног архитектонског 
конкурса и осам тимова, учесника 
конкурса данас ради интегрисано 
архитектонско решење које је 
уграђено у Урбанистички пројекат.

•	 „Пројекти за урбану трансформацију 
ранијих индустријских зона (Ада 
Хуја, Бродоградилиште, Бетон хала и 
др.)“ оцењени су Стратегијом развоја 
града Београда као приоритетни. 
Део јавног добра и јавних простора 
Београда чине обале Саве и Дунава, 
приобаље и земљиште функционално 
везано за реке, а како је велики део 
приобаља, који се мери стотинама 
хектара, неуређен и припада 
категорији ранијих индустријских 
а данас запуштених комплекса 
(brownfields), озбиљно се истражују 
могућности поновне употребе овог 
земљишта, уређења и нове изградње. 
У току је израда Плана детаљне 
регулације за подручје Аде Хуја, зона 
А, као и Плана детаљне регулације за 
подручје између улица Карађорђеве, 
булевара Војводе Бојовића, реке Саве 
и Бранковог моста (шире подручје 
Бетон хале). 

•	 Као подршка урбаној трансформацији 
подручја Ада Хује, априла 2012. 
одржан је шести еколошки фестивал 
»Супернатурал«. Главни мотив 
овогодишњег фестивала био је да 
се преко различитих садржаја из 
области екологије и заштите животне 
средине укаже на неопходност 
ревитализације Ада Хује која је 
годинама служила као депонија. 
Циљ организације еколошког 
покрета Супернатурал и пројекта 
ревитализације Ада Хује је да се у 
року од пет година сагради градски 
парк и да се најзагађенији рукавац 
Дунавa очисти.

•	 Приоритетни пројекат „Израда 
планова, пројеката и изградња 
Центра за промоцију науке у блоку 
39 у Новом Београду“ до данас је 
реализован на начин: завршен је 
Урбанистички пројекат центра за 
промоцију науке, научног института 
и нано центра у блоку 39 на Новом 
Београду. УП је техничка разрада 
првонаграђеног конкурсног рада 
на међународном урбанистичко 
архитектонском конкурсу за идејно 
решење Центра за промоцију 
науке. У току је израда техничке 
документације.

•	 „Уређење Савског пристаништа, 
Бетон хале и комуникације између 
обале Саве и Косанчићевог венца“ 
започето је фебруара 2011. године, 
расписивањем међународног, 

•	 У односу на приоритетни пројекат 
„Изградња независних система за 
пречишћавање отпадних вода“ 
до сада су изграђени системи за 
прихватање и пречишћавање 
отпадних вода у парк шуми „Авала“. 
Изведени су за потребе највећих 
објеката који представљају 
непосредне загађиваче са циљем 
заштите и безбедног коришћења овог 
природног добра. 

•	 У изради је Пројекат Локалног 
регистра извора загађивања животне 
средине.

•	 Донета је Одлука о изради Плана 
генералне регулације система 
зелених површина Београда.

УРБАНИ РАЗВОЈ И ИДЕНТИТЕТ

Од приоритетних пројеката тематски 
везаних за урбани развој и идентитет 
постављених Стратегијом развоја 
Београда до сада је урађено следеће:

•	 Ревизија постојећих и израда 
нове генерације просторних и 
регулационих планова за читаву 
територију града Београда; 
припремљен је и усвојен Регионални 
просторни план административног 
подручја града Београда, Просторни 
план градске општине Лазаревац 
и Просторни план дела градске 
општине Сурчин. Пред усвајањем 
су просторни планови градских 
општина Обреновац, Сопот, Гроцка, 
Барајево и Младеновац. У завршној 
фази је израда Планова генералне 
регулације грађевинског подручја 
јединица локалне самоуправе града 
Београда. У изради је Просторни план 
подручја посебне намене предела 
изузетних одлика Авала-Космај, 
као и више од 30 планова детаљне 
регулације за подручје Града.

•	 Пројекат „Обезбеђење нових 
локација за социјално и приступачно 
становање“ до сада је реализован 
кроз „Пројекат изградње стамбено-
пословних објеката на локацији у 
улици др Ивана Рибара на Новом 
Београду“. Реализован је јавни 
архитектонско-урбанистички конкурс 
за идејно решење комплекса. 
Урађен је Урбанистички пројекат, 
пројектна документација и започети 
су припремни радови на терену. 
Планирано је шест слободностојећих 
објеката са укупно око 710 станова за 
око 2200 становника. 

•	 Пројекат обезбеђења станова 
солидарности и социјалног 
становања у Овчи започет је 
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архитектонско-урбанистичког 
решења Булеварског киоска; Конкурс 
за израду идејног архитектонско-
урбанистичког решења 
Мултикултурног центра Орловача. 

•	 Одржан је урбанистичко 
архитектонски Симпозијум 
„Будућност развоја градова у светлу 
климатских промена“ у организацији 
Друштвa урбаниста Београда, као и 
Округли сто „Промоција пешачког 
кретања као еколошки прихватљивог 
модалитета саобраћаја у градовима 
и веза са другим видовима одрживог 
транспорта“, у оквиру реализације 
пројекта ”Направи корак – унапреди 
окружење”, а у организацији НВО 
асоцијације 5kmh и Друштвa 
урбаниста Београда, уз подршку 
Агенције за европске интеграције и 
сарадњу са удружењима. 

•	 Одржана је БИНА 2012 - Београдска 
интернационална недеља 
архитектуре, коју су 2006. године 
покренули Друштво архитеката 
Београда и Културни центар 
Београда. БИНА, као свежа, 
динамична снага у области 
архитектуре и урбаног планирања 
у Србији, обухвата изложбе, 
предавања, радионице и стручно 
вођење кроз Град. Тема овогодишње 
манифестације била је „Енергија 
града“.

•	 Припремљена је изложба пројекта 
„Недовршене модернизације: 
између утопије и прагматизма“ 
која ће представити архитектонске 
пројекте и велике урбанистичке 
планове који су обележили раздобље 
југословенског социјалистичког 
друштва. Модернизацијске акције 
из социјалистичког периода 
најобимнија су фаза урбанизације 
региона, а амбиције исказане у махом 
недовршеним пројектима показују 
једну утопијску, оптимистичну и 
типично модернистичку веру у 
интегрално планирање.

•	 Кроз транзициони сценарио 
коришћења/активације напуштених 
индустријских објеката и комплекса 
активиране су поједине „сиве“ зоне 
(Лука Београд, Житомлин, Магацини 
у Савамали, итд.). У ишчекивању 
њихове коначне судбине поједини 
сегменти препуштени су на 
коришћење/менаџмент сектору 
креативне индустрије. У овом 
смислу издваја се пример локације 
Житомлин и Миксер фестивала, који 
је на ову изоловану локацију за три 
године фестивала довео 105000 
посетилаца. Процес осмишљавања 

општег, јавног и анонимног конкурса 
за израду идејног архитектонско 
– урбанистичког решења Центра 
„Бетон хала“. Циљ конкурса био је 
да се кроз широку анкету добије 
најквалитетније решење деликатног 
подручја у приобаљу Београда и везе 
између међународног путничког 
пристаништа, парка Калемегдан, 
Београдске тврђаве и центра 
Београда. На конкурс је стигло 135 
радова, а међународни жири доделио 
је две једнаковредне прве награде, 
две једнаковредне треће, један 
откуп и две похвале. У току августа 
и септембра месеца 2011. године 
одржана је радионица и настављен 
рад на идејним решењима два 
првонаграђена тима, а у изради је 
концепт Плана детаљне регулације 
за ово подручје, сарадња градских 
институција на Плану и интеграција 
првонаграђеног решења.

•	 Урађена је Студија београдског 
приобаља – II фаза – „Природно језгро 
Београда“. Стратегијом је Природно 
језгро заједно са Београдском 
тврђавом промовисано у основни 
елемент европског идентитета Града 
који треба истражити, утврдити, 
унапредити и промовисати. У Студији 
се анализирају и истражују могући 
сценарији будућег уређења и развоја 
подручја и истражује просторни 
потенцијал за нове активности, 
инвестиције и уређење простора.

•	 Усвојена је Студија високих објеката 
Београда. Студија је урађена из 
потребе за унапређењем правила 
висинске регулације и зона могуће 
изградње високих објеката у 
Београду. Анализиране су зоне 
и локације до данас изграђених 
високих објеката и њихов утицај 
на урбано окружење и утврђене 
зоне могуће, изузетне и забрањене 
изградње високих објеката, као и 
критеријуми, услови и процедуре 
за одлучивање у појединачним 
случајевима и локацијама.

•	 Одржана је Међународна 
Конференција БЛОК 2012, са 
централном темом “Vertical city“ 
која се бавила високим објектима. У 
оквиру Конференције расписaн je и 
јавни студентски анкетни конкурс за 
идејно архитектонско-урбанистичко 
решење високог објекта/skyscraper-а.

•	 Расписани су и следећи урбанистичко 
архитектонски конкурси: Конкурс за 
идејно урбанистичко архитектонско 
решење колективног становања 
у насељу „Расадник“ у Лазаревцу; 
Конкурс за израду идејног 
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циљ оживљавање културне сцене 
Града и очување традиционалних 
вредности.

•	 У другој половини прошле године, 
ЈКП “Зеленило – Београд” почело је 
изградњу 25 најмодернијих дечијих 
игралишта. До краја прошле године 
изграђено је 18 таквих игралишта, а 
почетком ове сезоне настављена је 
изградња преосталих. Завршена су 
игралишта испред Храма Светог Саве, 
код спортске хале у Падинској скели, 
у стамбеном насељу Вељко Влаховић 
у Браће Јерковић 191, у Борчи 3, 
Денковој башти, Миљаковачком 
парку и у Улици Данила Лекића 
на Бежанијској коси. На општини 
Чукарица почела је изградња Дечјег 
центра „Радост планете”, који обухвата 
дечја игралишта са савременим 
реквизитима на три локације: 
у насељу Церак виногради, на 
Чукаричкој падини и у Сремчици. 

•	 Након првог изграђеног простора 
за слободно пуштање паса у 
обновљеном Ташмајданском парку 
и други паркови широм Града 
добили су просторе за ову намену. 
Изграђени су простори за слободно 
пуштање кућних љубимаца у оквиру 
београдских паркова: Карађорђев 
парк, Беле Воде, Милутин 
Миланковић, Лепи изглед, Чубурски 
парк, парк Мали Калемегдан, као и 
зелена површина у улици Тадеуша 
Кошћушког.

•	 Постављени су бројни фитнес 
паркови/теретане са справама 
за вежбање на отвореном на 
локацијама: Хајд парк, Јулино брдо, 
Баново брдо, Дорћол, Грочанска, 
Милешевска, Карловачка, Јужни 
булевар, Симе Игуманова, Баба 
Вишњина.

РАЗВОЈ САОБРАЋАЈНИХ СИСТЕМА

Приоритетни пројекти развоја 
саобраћајних система у овом тренутку се 
реализују кроз: 

•	 Изградњу Обилазнице око Београда 
(деонице Батајница – Добановци и 
деоница од Ибарске магистрале до 
Бубањ потока). Ова саобраћајница 
чија је изградња у току део је 
коридора X, она ће преузети на 
себе транзитни саобраћај и тиме 
допринети квалитетнијем нивоу 
услуге на данашњем аутопуту кроз 
Београд. 

•	 Реконструкцију моста „Газела“ и 
делова постојећег аутопута са 

Миксер фестивала почео је спонтано, 
развојем малог независног пројекта, 
а прерастао је у мултидисциплинарну, 
мултикултуралну платформу за 
афирмацију културне индустрије 
и продукцију пројеката културе 
посвећених развоју креативне 
економије Београда, Србије и 
региона. Ове године „Миксер“ се сели 
у Савамалу и промовише овај део 
Старог језгра Београда.

Од доношења Стратегије урађено је и 
следеће:

•	 Након вишемесечних обимних 
радова комплетно је реконструисан 
Парк Ташмајдан. Иницијативу за 
обнову овог централног градског 
парка покренули су представници 
Владе Републике Азербејџан и 
града Београда. Реч је о донацији, 
вредној 1800000 евра. Такве донације 
улепшале су до сада паркове 
Букурешта, Истанбула и других 
европских градова.

•	 У оквиру реконструкције Академског 
парка, где је прва фаза радова 
завршена крајем 2011. године, 
завршени су радови на асвалтирању 
чврстих застора, садњи нових 
цветњака, постављању ограда од 
кованог гвожђа око цветњака, обнови 
травњака и постављању новог 
парковског мобилијара.

•	 Реконструисан је трг код железничке 
станице „Београд“.

•	 Нови Београд добио је још један нови 
Парк, у блоку 70.

•	 Започети су радови на санацији 
Парка код Економског факултета.

•	 У завршној фази је реконструкција 
трга и изградња фонтане испред 
зграде Главне поште, на иницијативу 
ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”, које 
је делом било и финансијер, а у 
сарадњи са Секретаријатом за 
комуналне и стамбене послове и ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”.

•	 Обновљена је Александрова чесма у 
Кошутњаку.

•	 Изграђена је реплика некадашњих 
Теразија на Новом Београду, те је дух 
и изглед Београда тридесетих година 
прошлог века доступан посетиоцима. 
Тематски парк „Теразије тридесетих” 
представља јединствен туристичко-
културни парк, који се простире на 
4500 квадратних метара пословног 
простора и простора намењеног 
уметницима који ће стварати у 
аутентичном амбијенту из прошлог 
века. Парк је део културне акције 
„Београдизација Београда”, чији је 
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станицом „Београд центар“ и 
Клиничким центром Србије. 
Завршена је израда планова и 
пројеката, и реализован мост на Сави 
у Обреновцу тзв. „Сремска газела“.

•	 У току је ирада Идејног пројекта за 
Коридор ХI, аутопут Београд – Јужни 
Јадран (Е763) на подручју Београда.

Да би се на адекватан начин пратило 
остварење Стратегије развоја 
Београда, контролисали сви битни 
параметри развоја, прикупљала 
сазнања и идеје које ће Стратегију у 
будућности прилагођавати променама 
у физичком, економском, социјалном и 
институционалном оквиру, предвиђено 
је формирање Агенције за развој града 
Београда, у складу и са обавезама 
проистеклим применом Закона о 
регионалном развоју. Њен задатак би 
био, између осталог, припрема годишњег 
извештаја о остварењу стратешких 
приоритета, који би Скупштини 
града једанпут годишње подносио 
Градоначелник. Стратегија би тиме, била 
подложна сталном преиспитивању, 
изменама и усклађивањима са 
пројекцијама, актуелном ситуацијом и 
могућностима Града.

петљама на десној и левој обали Саве 
(у завршној фази).

•	 Изграђен је Мост на Ади, а у току 
је реконструкција и изградња 
тангенцијалних и прстенастих 
саобраћајница које растерећују 
централну зону Града и изградња 
приступних саобраћајница.

•	 У току је изградња дела Северне 
тангента са мостом преко Дунава – I 
фаза саобраћајница Т6–Зрењанински 
пут.

•	 Настављена је изградња мреже 
бициклистичких стаза и повезивања 
у мрежу.

•	 Започета је модернизација система 
јавног градског превоза (нови 
тролејбуси, модернизација трамваја, 
зачетак функционисања речног 
саобраћаја у систему јавног превоза 
путника).

•	 У току је израда планске и пројектне 
документације за Висококапацитетни 
шински превоз и  Планa детаљне 
регулације за спољну магистралну 
тангенту (СМТ).

•	 Започета је израда планске 
документације саобраћајница 
за повезивање са железничком 

Приоритетни 
пројекат 
„Реконструкција 
и изградња 
саобраћајница 
које растерећују 
централну зону 
града“ – пројекат 
се реализује 
изградњом моста 
преко Аде Циганлије 
(фотографија са 
пилона моста, 
током завршне фазе 
изградње), његовим 
повезивањем 
са примарном 
уличном мрежом 
на левој и десној 
обали Саве као и 
реконструкцијом 
саобраћајница 
Радничке, Патријарха 
Димитрија и јужне 
деонице СМТ-а.  
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београдске обале третира као простор 
који већ има карактер и традицију развоја, 
и који у будућности треба да се артикулише 
у складу са менталитетом и потребама 
грађана и корисника, и стварном 
економском моћи градске привреде и 
самих грађана. Најважнији захтев је да 
простор, односно просторне целине, 
иако различите по намени, структури 
и карактеру, промовишу и потенцирају 
модел коришћења јавног простора као 
простора високог урбанитета и културе.

Идеје су креирањe у приобаљу јавности 
приступачних, високо вредновних и 
општеприхваћених садржаја; планирање 
јавних објеката културе на појединим 
битним пунктовима, са припадајућим 
уређеним окружењем и осмишљеним 
међуткивом и саобраћајницама; 
обезбеђивање услова да се речне 
обале учине континуирано и лако јавно 
доступним; формирање непрекинутог 
шеталишта дуж читаве обале; дефинисање 
виших стандарда за тип, врсту и дизајн 
пловних објеката; креативнији приступ 
у техничким решењима обалоутврда; 
примена обновљивих извора енергије и 
енергетски ефикасна изградња.

Јединствени поглед тимова односи се 
и на предлог формирања агенције која 
би у надлежности имала газдовање 
приобаљем, у најширем смислу 
(маркетинг, конкурси, регулатива, 
спровођење, одржавање...), али и агенције 
која води пројекте и изградњу објеката 
урбане обнове, засновану на јавно-
приватном партнерству.

Визија уређења београдског приобаља/
Природног језгра Београда не 
подразумева једнопотезно и униформно 
решење целог обухвата. Исправан 
приступ је усредсређено и осмишљено 
уређивање различитих сегмената, у 
складу са специфичном позицијом, 
карактеристикама природног и 
изграђеног окружења.

Урбанистички завод наставио је рад на 
Студији приобаља Београда започет 2007. 
године. У овој, другој, фази рада бавили смо 
се простором који сe у Стратегији развоја 
града зове „Природно језгро Београда“ и 
који се простире Дунавом од планираног 
моста Земун - Борча до Панчевачког моста 
и Савом од Ушћа до Бранковог Моста, са 
Ратним острвом у средишту. Он обухвата 
реке, обале и приобаље до прве јавне 
саобраћајнице у залеђу.

Дводневна креативна радионица о 
варијантним концептима уређења 
Природног језгра Београда, на којој су 
учествовала четири професионална тима 
уз помоћ јавних и ангажованих личности из 
света академије, архитектуре, позоришта, 
креативног сектора и примењене науке, 
била је део процеса израде Студије. 
Радионица је одржана у септембру у 
Урбанистичком заводу уз претходно 
упознавање учесника са основним 
поставкама и условљеностима простора 
путем предавања која су приредили 
чланови тима Студије из Завода. 

Производ урбанистичко архитектонске 
радионице су решења која њихови аутори 
називају: „Парк београдских река“, „Ритам 
беОбала“, „Водена земља“ и „Откривање 
језгра Београда“. 

Током рада тимови су водили рачуна о 
темама кроз које Београд схвата своје 
Природно језгро, а то су да је оно: симбол 
Града, подручје заштите природне 
и културне баштине, туристичко 
рекреативно подручје, подручје нове 
изградње и пловни пут. Ових пет тема 
проткано је следећим тежњама: енергетска 
ефикасност и коришћење обновљивих 
енергија, атрактивност садржаја, зелене, 
природне и грађене структуре, економска 
заснованост и делотворност, повећана 
доступност приобаљу, обалама и рекама и 
допринос лепоти Града.

Резултат урбанистичко архитектонске 
радионице је јединствен приступ који ур
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урбанистичко АРХИТЕКТОНСКА РАДИОНИЦА 
ЗА ИЗРАДУ ВАРИЈАНТНИХ КОНЦЕПЦИЈА ПРИРОДНОГ ЈЕЗГРА БЕОГРАДА
21-22. септембар 2011. / Урбанистички завод Београда

Усвајањем Стратегије развоја града Београда учвршћен је планерски став да 
је ушће Саве у Дунав са Великим ратним острвом „Природно језгро Београда“ и 
капитални симбол његовог европског идентитета. Друге „урбане иконе“ такође 
доприносе препознатљивости Града али је ова природна композиција заслужила 
да се истражи, утврди, унапреди и промовише. „Студија београдског приобаља – 
друга фаза – Природно језгро Београда“, израђена током 2011. године, анализира 
и истражује могуће сценарије будућег уређења и развоја подручја и испитује 
просторни потенцијал за нове активности, инвестиције и уређење простора и 
садржаја у овом јединственом и занимљивом амбијенту.

Марија Лалошевић,
дипл.инж.арх.

Прилог приредила:



39

урбанистичко АРХИТЕКТОНСКА радионица | инфо

Аутори почињу од идеје да Београдска 
језгра прилазе рекама. Простор 
називају „Парк београдских река“. 
Највећи централни парк у Европи, парк 
неограничених могућности за рекреацију, 
забаву и културу на води и у зеленилу, а у 
самом средишту главног града. 

Јасно омеђено зелено и водено језгро, 
без великих чврстих зграда (осим за 
инфраструктурне чворове, зграде музеја, 
изабране просторе културе и за изузетне 
хотелске делове). То обезбеђује призор 
зеленог диска у води који се чува.

Зелене структуре у виду „свезе“, урбане 
структуре у виду „звезде“. Акваторија 
као јавни простор, нераскидиви 
функционални део града. Одржавање, 
унапређење и коришћење обала 
„зеленог језгра“. „Ведутирање“ трећег 
Београда. Успостављање односа између 
залеђа и „Чапље“. Нови „Трећи Београд“ 
са солитерима иза насипа. Обновљиве 
енергије.

ВАРИЈАНТНЕ КОНЦЕПЦИЈЕ 
ПРИРОДНОГ ЈЕЗГРА БЕОГРАДА / 
приказ ауторских решења

„ПАРК БЕОГРАДСКИХ РЕКА“
мр Зоран Ђукановић, архитекта
др Јасминка Цвејић, пејсажни архитекта
мр Миодраг Ференчак, архитекта
др Бранимир Станић, дипл.инж.саобраћаја
Томислав Ђорђевић, архитекта, гост тима

Решење аутора заснива се на 
претпоставкама: зелено/плаво, Београд 
– водени град, реке – воде – јавни 
простор интегрисан у живот града, 
одржавање, унапређење, коришћење 
као претпоставка одржања, ведутирање 
– лице града је на рекама, зелени 
континуитет приобаља, ексклузива – не 
градити у приобаљу стандардне градске 
функције, туризам + култура, саобраћај 
у трансверзалном чешљу снабдева 
приобаље, лонгитудинално нема 
моторног саобраћаја у приобаљу.
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Природно / континуитет и смиреност 
природних целина, „фокус нирване“, „срце 
природне хармоније“.

Овај ауторски рад нуди поделу на 
више мањих зона, са детаљном сликом 
интервенција у њима (заокруживање 
започетих идеја, унапређења делова и 
целина, реконструкције...), али и нових 
садржаја (дечији едукативни центар, 
зона хепенинга на отвореном/мобилне 
инсталације, објекат филхармоније 
са отвореном сценом у природном 
окружењу, „mass media поље“ зона 
технолошко – научног парка, лучки 
светионици – фарови – осматрачнице 
– остваривање визуелних и светлосних 
веза...).

„РИТАМ бЕОбала“
Мирјана Пауновић, архитекта
др Владимир Лојаница, архитекта
мр Бранислав Божовић, геолог
Зоран Џунић, архитекта

Генерално решење ауторског тима нуди 
склад и симбиозу урбаног и природног. 

Урбано / смена различитих намена 
и садржаја, континуитет пешачког и 
бициклистичког кретања, различито 
обликовање обалоутврда по зонама. 
Мултимедијалне инсталације у оквиру 
зелених површина (облик, светлост, 
звук…). Различити начини поплочавања, 
разноврстан мобилијар. Зоне са и без 
бродова ресторана, марина и пристана. 
Пулсирање, ритам, динамика, боја, 
облици, звуци, различитост. Већи део 
зона је започет или делимично заокружен 
/ потребне мање интервенције за 
заокруживање целина. 
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Принципе на којима почива овакав 
приступ обједињује развијена еколошка 
свест коју овај рад види кроз: одрживост, 
природност, отвореност, променљивост, 
демократичност, флуидност, 
економичност, хетерогеност... 

Засновано на подели по степену 
природности овај рад нуди четири зоне:

Аутономни природни пејзаж / Autonomo-
us natural landscape / Велико ратно острво 
/ степен природности 90%. Развијени 
природни пејзаж / Developed natural lan-
dscape / Чапља / степен природности 75%. 
Урбани природни пејзаж / Urban natural 
landscape / Ушће / степен природности 
50%. Стари индустријски пејзаж / Old in-
dustrial landscape / Доњи Дорћол / степен 
природности 35%.

„ВОДЕНА ЗЕМЉА“
мр Владимир Миленковић, архитекта
мр Милена Кордић, архитекта
Маша Братуша, архитекта
мр Рифат Куленовић, археолог

Водена земља – Дунав – Интегрални 
пејзаж/ Aqua land – Danube – Integral lan-
dscape / степен природности 70%.

Идеја овог ауторског рада је да се Студији 
природног језгра Београда приступи 
интегрално / аналитички и синтетички 
симултано. Постојеће стање анализирано 
је као потенцијал / ресурс, а његова 
пројекција у будућности даје решење у 
којој се урбана и природна структура виде 
као део интегралне морфологије. Дунав 
као највећи и најзначајнији природни 
елемент узет је за пример везивног, а 
његова природност преведена је у пејзаж 
у којем се пројектује еколошки свесна 
урбана будућност.
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Генерално решење нуди пет зона, 
разврстаних по планираним акцијама. 
Откривање аутентичне приступачне 
природе Ратног острва и дивље нетакнуте 
природе острва Чапља. Дестерилизација 
„уређене“ обале - шеталишта Ушћа. 
Оплемењавање / хуманизација уског 
обалског подручја насеља 25. мај до 
СЦ „Гале Мушкатировић“. Отварање 
градског ткива ка реци у зонама Савамала 
и Марина Дорћол. Активирање сиве 
зоне - транзициони сценарио коришћења 
напуштених индустријских објеката и 
комплекса (Лука Београд, Житомлин, 
Магацини у Савамали, итд.).

„ОТКРИВАЊЕ ЈЕЗГРА БЕОГРАДА“
Јелена Стојков, архитекта
Ивана Филиповић, архитекта
Ранко Божовић, дипл.инж.машинства
Војин Пауновић, позоришни редитељ
мр Маја Лалић, архитекта

Концепт који пружа рад заснива се 
на драматичном развоју туризма, уз 
поштовање интереса локалних заједница 
(глобално – регионално – локално; јавно 
– интимно; комерцијално – непрофитно). 
Предуслов за реализацију овог концепта 
је успостављање менаџмента комплекса 
приобаља, кроз трансфер надлежности 
на централну одговорну институцију. 
Планирају се интервенције са минималним 
трошковима. Један од фокуса овог рада је 
енергетски систем и тежња ка енергетски 
неутралном комплексу – zero energy bui-
ding. 
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4. Већа кохезија простора, преко 
развоја и усавршавања мрежа 
инфраструктуре унутар града 
Београда, односно повећање степена 
приступачности инфраструктури 
за све становнике села и градских 
насеља.

5. Дефинисање одговарајуће земљишне 
и стамбене политике у складу са 
циљевима економског и социјалног 
развоја. 

6. Чување и побољшање природних 
и културних вредности као и 
специфичности предела и јачање 
идентитета града Београда.

7. Заштита, обнова и унапређење 
природне и животне средине, 
деградиране и угрожене утицајем 
људских активности.

8. Профилисање београдског 
метрополитена кроз специјализацију 
економских активности, нарочито 
услужних делатности.

Методолошки образац за израду измена 
и допуна Регионалног просторног плана 
АП Београда и садржај Плана нису мењани, 
јер је оцењено да су још увек актуелни 
са становишта просторног планирања 
у Србији и Европи. Тиме је основни 
методолошки приступ (дефинисан 
Просторним планом Републике Србије) 
интегрални метод заснован на принципима 
одрживог развоја. За потребе израде 
Измена и допуна регионалног просторног 
плана АП Београда спроведено је 
интегрално истраживање фактора 
економског, социјалног, еколошког и 
институционалног развоја. 

У области економије дошло је до 
значајнијих измена, највише стога што 
се већи број стратешких предуслова од 
којих је зависила реализација претходног 
плана није остварио. Овде пре свега треба 
поменути стратешка опредељења везана 
за динамику уласка у ЕУ, коришћење 
приступних фондова ЕУ, уређење главног 
града и посебно његових општина 
у смислу даље децентрализације, 
регионализације и развоја локалне 

Основни циљ израде Измена и допуна 
Регионалног просторног плана АП 
Београда јесте усклађивање Регионалног 
просторног плана АП града Београда 
(''Службени гласник РС'' број 10/04) са 
Законом који је донет 2009. године, након 
усвајања Плана, али и са изменама Статута 
града Београда. Истовремено циљ израде 
овог документа је и преиспитивање 
планских решења дефинисаних у 
основном документу, као и хармонизација 
са планским решењима из просторних 
планова градских општина Сурчин, 
Обреновац и Лазаревац, Просторним 
планом подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора Београд 
– Јужни Јадран, деоница Београд – 
Пожега и Просторним планом подручја 
експлоатације Колубарског лигнитског 
басена. На крају, од посебног значаја је 
и усаглашавање са новим Просторним 
планом Републике Србије (''Службени 
гласник РС'', број 88/10).

У складу са тим, основни циљ заштите, 
просторног уређења и развоја града 
Београда у корелацији са његовим 
метрополитеном јесте организовано 
активирање регионалних просторних 
потенцијала града Београда, засновано 
на принципима одрживог развоја, чиме 
ће бити повећана његова привлачност 
и обезбеђени услови за достизање 
стандарда европске метрополе.

Основни циљ је праћен следећим 
стратешким задацима просторног 
развоја Града:

1. Редефинисање и позиционирање 
метрополитена Београда у односу на 
европско окружење и дефинисање 
његовог места и улоге у европском 
контексту.

2. Успостављање ефикасне и одрживе 
саобраћајне инфраструктуре и 
одговарајуће укључење у европску 
саобраћајну мрежу (TENs и TINA).

3. Преструктурирање и унапређење 
економских структура ради 
повећања економске конкурентности 
метрополитена.

Весна Триван,
дипл.пр.планер

Изради и допуни Регионалног просторног плана административног подручја града Београда приступило 
се на основу Одлуке Скупштине града Београда од 16. децембра 2009. године (‘’Службени лист града 
Београда’’ број 57/09), а према одредбама Закона о планирању и изградњи (‘’Службени гласник РС’’, бр. 
72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), као и према Статуту града Београда (‘’Службени лист града Београда’’ број 
39/08).

измене и допуне регионалног просторног 
плана ап града београда

Прилог приредила:
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самоуправе, финансијска средства којима 
град располаже у буџету и сопствене/
директне изворе прихода, а све то у 
условима економске кризе у последњих 
неколико година. Такође, није донет Закон 
о партнерству јавног и приватног сектора, 
реформа јавних комуналних система је 
још у зачетку, а надлежности Београда 
у области економије су мале и нису 
подржане одговарајућим средствима. 
Основни недостатак претходног Плана 
је што економију није третирао као 
јединствену целину са својим сегментима, 
већ само издваја неколико парцијалних 
сегмената – индустрију, пољопривреду, 
туризам - и њима се бави изоловано. 
Нови РППАП града Београда се усклађује 
са новом законском регулативом и са, у 
међувремену усвојеним стратегијама на 
нивоу Србије и Града, што се одразило 
на опредељења која се тичу привредне 
структуре и њеног просторног распореда. 

Карактеристике саобраћајног система 
нису значајније промењене. Уочени 
недостаци у развоју транспортног система 
присутни су и данас, а од планираних 
активности реализовано је тек неколико 
што још увек не даје потпуне ефекте. 
Стога се секторски задаци дефинисани 
у предходном плану, као и активности 
на развоју саобраћајног система, у 
целости преносе у наредни плански 
период до 2021. године. Планиране 
су и неке нове активности, као што су: 
изградња капацитетних шинских система 
београдског метроа и градско-приградске 
железнице, и активирање Батајничког 
аеродрома за цивилне - комерцијалне 
потребе. Одређене неусаглашености 
између решења у области транспорта 
и транспортне инфраструктуре 
(регионални транспорт, железнички 
коридори, робни терминали, лука и др.) 
и намене земљишта представљали су 
посебан задатак за преиспитивање код 
израде овог документа. 

Промене настале у делу који се односи 
на инфраструктурне системе обухватају 
измене и допуне у домену усаглашавања 
са новом законском регулативом 
и динамиком изградње објеката 
мрежа. У области система снабдевања 
природним гасом и система даљинског 
грејања, промена обухвата реализацију 
топлодалековода од „ТЕНТ А“ до ТО „Нови 
Београд“, са наставком до ТО “Дунав“ 
и изградњу деонице магистралног 
гасовода „Јужни ток“ кроз Србију са 
проласком дела трасе преко територије 
АП Београда. Посебна пажња је посвећена 
енергетској ефикасности и обновљивим 
изворима енергије, као једним од 
најважнијих циљева када је енергетска 
инфраструктура у питању. У области 
развоја водопривредне инфраструктуре 
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односи на координацију са општинама 
АП Војводине, јер град Београд и АП 
Војводина према Закону о регионалном 
развоју чине јединствени регион нивоа 
НСТЈ 1, од посебног значаја за просторни 
развој Републике Србије.

Наведене измене Регионалног просторног 
плана АП града Београда из 2004. године 
су мањег обима, али због боље структуре 
текстуалног дела и прегледности 
графичког дела, у целини је предложен 
нов текст Регионалног просторног плана 
АП града Београда – измене и допуне. 
Графички део чине рефералне карате у 
размери Р 1:100 000 - Реферална карта 1 
„Основна намена земљишта“, Реферална 
карта 2 „Мрежа насеља и инфраструктурни 
системи“ и Реферална карта 3 „Туризам и 
заштита простора“. 

Измене и допуне Регионалног просторног 
плана АП Београда усвојене су на 
седници Скупштине града Београда 
одржаној 21.09.2011. године и објављене 
у „Службеном листу града Београда“, бр. 
38/11.

Реферална карта :

“Основна намена земљишта” 

измењени су критеријуми заштите 
водоизворишта, повећани капацитети 
резервоара и ЦС, и у делу имплементације 
планиране су активности везане за 
проширење магистралног водоводног 
система Mакиш-Младеновац (фаза II) и 
даљи развој система за пречишћавање 
отпадних вода и постројења на потезу 
Обреновац-Барич, као и подручја Сурчина.

У области природе и заштите животне 
средине значајне промене су 
идентификоване, како у законодавству 
Републике Србије, тако и на плану 
међународних политика које се дотичу 
просторног или регионалног планирања. 
У складу са овим, усаглашавања су 
извршена посебно са становишта 
заштите природе и биодиверзитета, 
уређења еколошких система, развоја 
и модернизације инфраструктуре која 
треба да оптимизира еколошку ситуацију 
на територији града Београда (чврсти и 
течни отпад, обновљиви извори енергије, 
критичне тачке и сл), становништва и 
социјалног развоја, као и унапређења 
територијалне организације Града. 
Геолошка, сеизмолошка и хидролошка 
категоризација терена усклађена је са 
европским нормативима (ЕУ код 8).

У припреми овог документа важан 
моменат представљала је серија 
разговора са представницима седам 
градских општина (Сурчин, Обреновац, 
Лазаревац, Младеновац, Сопот, Гроцка, 
Барајево), где је са њиховог становишта 
било оцењено шта треба мењати у 
основном планском документу. Са њихове 
стране посебна пажња је усмерена 
на територијалну организацију Града, 
односно на надлежност тих општина које 
имају другачији карактер од централних 
градских општина. По том питању, као и 
по низу других, овај документ усаглашен 
је са Стратегијoм развоја града Берограда. 
Значајни разговори су обављени и са 
званичницима градске управе како би 
се боље објасниле и разумеле градске 
политике које се дотичу просторног 
развоја Града. Обављене су и додатне 
консултације са градским институцијама 
надлежним за поједине области развоја и 
уређења Београда.

Измењен и допуњен регионални 
просторни план АП Београда представља 
актуелизовану карику у вертикалном 
ланцу координације просторног 
развоја, на више ка Просторном 
плану Републике Србије и на ниже ка 
просторним плановима седам општина 
који ће бити усаглашени на прописани 
начин. Истовремено овај План јесте и 
основа за хоризонталну координацију и 
хармонизацију просторног развоја града 
Београда са општинама и градовима у 
функционалном окружењу. Ово се посебно 
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Концепт Просторног плана је урађен 
применом SWOT анализе, односно 
реалног сагледавања потенцијала и 
слабости постојећег стања и могућности и 
ограничења заштите и развоја.

Територијални обухват Просторног плана 
је површине oko 45.296 ha и обухвата 24 
насеља (катастарских општина) са 86022 
становника. 

Кључне посебне намене у оквиру планског 
подручја које су од значаја за утврђивање 
планских решења су заштита и уређење 
природе и предела, културних добара и 
развој туризма. 

Планом су обухваћена два заштићена 
природна добра:

•	 “Авала”  површине 489,13 hа; и
•	 “Космај” чија укупна површина износи 

3.514,50 ha.

Имајући у виду значајан обим просторно-
планске и урбанистичке документације 
на овом подручју, уважена су сва планска 
решења и уграђена на начин који 
омогућава координацију са решењима 
од значаја за остварење посебне намене 
(заштита природног и културног наслеђа, 
уређење предела и развој туризма).

Реферална карта :

“Посебна намена простора Авала Космај” 

Просторни план подручја посебне намене 
предела изузетних одлика „Авала” и 
„Космај” припремљен је у складу са 
Одлуком о изради Просторног плана 
подручја посебне намене предела 
изузетних одлика „Авала” и „Космај”  („Сл. 
Гласник РС“‘, бр.34/10).

Приликом израде Концепта Просторног 
плана примењен је интегрални метод где 
су међузависно посматране три основне 
димензије просторног развоја: еколошка, 
економска и социјална, али са посебним 
нагласком на проблеме заштите и развоја 
подручја изузетних одлика Авале и 
Космаја. 

Циљ израде Просторног плана је 
дефинисање планског основа за 
коришћење, уређење и заштиту простора 
подручја изузетних одлика Авала и Космај, 
у складу са принципима одрживости.

Прoстoрни плaн прeдстaвљa oснoвни 
плaнски дoкумeнт зa организацију, 
уређење, коришћење и заштиту простора 
предела изузетних одлика Авала и 
Космај, које због природних, културно-
историјских или амбијенталних вредности 
захтева посебан режим и заштићен је у 
складу са Решењем о стављању под заштиту 
природног добра „Авала” („Службени лист 
града Београда”, број 43/07) и Решењем о 
стављању под заштиту природног добра 
„Космај” („Службени лист града Београда”, 
број 29/05). Oвим плaнoм ће сe рaзрaдити 
и ближe утврдити oснoвнa стрaтeгиjскa 
oпрeдeљeњa, плaнскa рeшeњa, услoви и 
смeрницe утврђeнe Просторним планом 
Републике Србије („Сл. гласник РС“, 88/10) 
и Изменама и допунама Рeгиoнaлног 
прoстoрног плaна административног 
подручја града Београда („Сл.Лист града 
Београда“, бр.10/04, 38/11).

Весна Триван,
дипл.пр.планер

Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика Авала-Космај обухвата подручје 
изузетних карактеристика, са елементима културне и природне вредности, данас у неуређеном стању и 
без јасно профилисаног идентитета. Овај План ће омогућити заштиту, очување, развој и уређење подручја 
изузетних одлика Авале и Космаја на начин да се обезбеди развој туризма, уз постизање рационалне 
организације и уређења простора, усклађене према основној функцији заштите и уређења природних и 
културно историјских вредности, уређеног предела као и очуване здраве животне средине.

просторни план подручја посебне намене 
предела изузетних одлика “авала” и “космај”

Прилог приредила:



47

  Авала и космај  |  инфо



48 

инфо | вести

Студија заштите садржаће: 
геоморфолошке, хидролошке, геолошке, 
хидрогеолошке, климатске и педолошке 
одлике; анализе флоре и вегетације, 
фауне (бескичмењаци, рибе, водоземци 
и гмизавци, птице, сисари); предеоне 
одлике; културно-историјско наслеђе; 
анализе насеља и инфраструктуре, 
становништва; делатности (шумарство, 
пољопривреда, ловство, рибарство 
итд.); процену социоекономских ефеката 
заштите итд.

Састанку су присуствовали представници 
Завода за заштиту природе Србије;  
Секретаријата за заштиту животне средине 
града Београда; Дирекције за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда; ЈКП 
„Зеленило“, Београд; ЈП „Србијашуме“, 
Београд; НВО Лига за орнитолошку акцију 
Србије, Београд и ЈУП Урбанистички завод 
Београда.

У просторијама Завода за заштиту 
природе Србије, октобра 2011. године 
одржан је састанак за покретање израде 
Студије заштите „Форланд леве обале 
Дунава код Београда“. Састанак је био 
прелиминарног карактера, размењене су 
веома корисне информације и исказана је 
заједничка потреба очувања природних 
вредности овог подручја.

Део стратешког плана развоја Града је 
и уређење београдског приобаља. У 
Урбанистичком заводу припремљена 
је “Студија приобаља – друга фаза 
– Природно језгро Београда”, која 
територијално обухвата и острво Чапљу. 
Заштита животне средине, очување 
предеоних карактеристика и орнито зона 
Природног језгра Београда представља 
значајну основу за даље планирање.

Олгица Гвоздић,
дипл.инж.шум.

У сусрет Студији заштите „Форланд леве 
обале Дунава код Београда“
Форланд Дунава и острво Чапља − значајни ресурси Природног језгра БЕОГрада

Прилог приредила:
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 ■ План места за постављање пловила на делу 
обале и водног простора на територији 
града Београда (прва фаза) и Измена

„Сл. л. града Београда“, бр. 10/11

2011. годину обележили су и следећи 
пројекти и активности Урбанистичког завода 
Београда: 

 ■ Салон Урбанизма: „СТУДИЈА ВИСОКИХ 
ОБЈЕКАТА“ – Јованка Ђорђевић Цигановић и 
Вера Михаљевић – III место.

 ■ КОНКУРС за израду идејног архитектонско 
– урбанистичког решења центра „БЕТОН 
ХАЛА“ .

 ■ БУрИС– Пројекат београдског урбанистичког 
информационог система - II фаза.

 ■ СТУДИЈА БЕОГРАДСКОГ ПРИОБАЉА – II фаза 
– „Природно језгро Београда“. 

 ■ ЂАНГО – програм за праћење задатака.
 ■ КОНКУРС: ВАРОШИ И ВАРОШИЦЕ СРБИЈЕ – 

мр Јасмина Ђокић Павков и Ана Граовац – I 
место.

 ■ E-Learning course: “Sustainable Urban Land 
Use Planning” у организацији WORLD BANK 
INSTITUTE, са учесницима из Јужноафричке 
Републике, Судана, Бангладеша, Македоније, 
Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије.

 ■ E-Learning course: “Street Аddressing and 
the Management of Cities”, у организацији 
WORLD BANK INSTITUTE, са учесницима из 
преко 20 земаља. Курс је током шест недеља 
практичним примерима покрио област 
адресних система и њихов утицај на градски 
менаџмент и имао је такмичарски карактер. 
Драгослав Ристановић – III место. 

 ■ Учешће на Међународној Конференцији 
БЛОК 2012, Фестивалу МИКСЕР и другим 
конференцијама.

 ■ Активности везане за пројекат “Metropolisa-
tion and Polycentric Development in Central 
Europe” (POLYCE) који је део програма ES-
PON 2013. ; Учешће на Конференцији „Brati-
slava, Budapest, Ljubljana, Praha and Wien: A 
metropolitan quintet of high living standards 
and potentials for smart urban development“ 
одржаној почетком јуна 2012. године у Бечу. 

 ■ Припрема семинара „Metropolitan Coopera-
tion Between City of Belgrade and City of Vien-
na: EXPERIENCES, CHALLENGES and CHANCES“, 
који ће се одржати октобра 2012, у сарадњи 
са Aгенцијом за просторно планирање РС и 
стручњацима из Беча.

 ■ Започете су уговорене активности на 
програму “Implementation of the project 
MND Metropolitan Network Danube within the 
South East Europe Transnational Cooperation 
Programme (SEE)”, са водећим партнером 
TINA VIENNA Urban Technologies & Strate-
gies GmbH из Беча. Остали равноправни 
партнери на пројекту, поред Урбанистичког 
завода Београда, су институције из Румуније, 
Мађарске, Бугарске и Немачке.

 ■ СТРАТЕГИЈА развоја града Београда
„Сл. л. града Београда“, бр. 21/11

 ■ РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН 
административног подручја града Београда

„Сл.л. града Београда“ бр. 38/11
 ■ ПДР за изградњу примарних објеката 

водоводног система за насеља Пиносава и 
Бели поток

„Сл. л. града Београда“ бр. 11/11
 ■ ПДР за инфилтрационо извориште  на 

левој обали реке Саве - локација „Зидине“, 
општина Сурчин

„Сл. л. града Београда“ бр. 26/11
 ■ ПДР за саобраћајницу СЕВЕРНА ТАНГЕНТА 

од саобраћајнице Т6 до панчевачког пута 
– сектор 2 (деоница од Зрењанинског пута - 
М24.1. до Панчевачког пута - M1.9.)

„Сл. л. града Београда“ бр. 24/10 
 ■ ПДР саобраћајнице ЈУЖНИ БУЛЕВАР 

(деоница од Милутина Зечевића до 
Војислава Илића)

„Сл. л. града Београда“ бр. 11/11
 ■ ПДР СЛАНАЧКОГ ПУТА са припадајућом 

инфраструктуром од Роспи ћуприје до 
гробља Лешће

„Сл. л. града Београда“ бр. 38/11
 ■ Измена и допуна за саобраћајни потез 

УМП-а од саобраћајнице Т6 до панчевачког 
моста (деоница од улице Тошин бунар до 
чвора Аутокоманда)

„Сл. л. града Београда“ бр. 39/11
 ■ ПГР мреже ЈАВНИХ ГАРАЖА

„Сл. л. града Београда“ бр. 19/11
 ■ ПДР ширег подручја уз улицу ВОЈВОДЕ 

СТЕПЕ - целина l2, блокови (97,98,100) 
између улица: Војводе Степе, Отокара 
Кершованија, Билећке, Мосорске, Булевара 
ослобођења, Јованичке и Новакове, 
општина Вождовац

„Сл. л. града Београда“ бр. 11/11
 ■ ПДР стамбеног насеља „ВИШЊИЧКО ПОЉЕ“, 

општина Палилула и општина Звездара
„Сл. л. града Београда“ бр. 26/11

 ■ ПДР дела централне зоне, ПРОСТОРНА 
ЦЕЛИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР, за подручје 
између улица: Цара Николаја II, 
Милешевске, Бојанске, Виловског, 
Цељске, Сазонове, Светолика Ранковића, 
Шуматовачке и Максима Горког

„Сл. л. града Београда“ бр. 39/11
 ■ ПГР за део територије општине Раковица 

„ЈЕЛЕЗОВАЦ - СУНЧАНИ БРЕГ“
„Сл. л. града Београда“ бр. 39/11

 ■ ПДР за насеље Мали Мокри Луг, општина 
Звездара

„Сл. л. града Београда“ бр. 46/11
 ■ ПДР подручја градске ПАРК-ШУМЕ  

ЗВЕЗДАРА, општина Звездара - фаза II
„Сл. л. града Београда“ бр. 7/12

ПРЕГЛЕД ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УРАЂЕНЕ У УРБАНИСТИЧКОМ ЗАВОДУ БЕОГРАДА
И УСВОЈЕНЕ НА СКУПШТИНИ ГРАДА БЕОГРАДА ТОКОМ 2011. ГОДИНЕ
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Веља је као један од првих у нашој стручној 
јавности постао поборник нових савремених 
иновативних принципа, па и оних који су 
уграђени у принципе одрживог уређења 
простора и развоја насеља. И као прави 
поборник успева да ради на успешној 
имплементацији универзалних принципа и 
локалних потреба. 

Веља је пленио ерудицијом, пленио је господским 
понашањем, саговорници који нису знали 
његово основно факултетско образовање, 
често су се питали да ли је Веља: економиста, 
правник, лекар, саобраћајни инжењер или 
архитекта, али су знали да је сјајан планер и 
урбаниста. 

Са Вељом сам се чуо телефоном пре двадесетак 
дана, био је разговорљив и имао је пуно планова 
и жеља и да је неопходно прихватити нове 
принципе одрживог града – бринући о свом 
Београду, као и увек, ако се добро сећам говорио 
је: 

•	 да ће Град карактерисати кратки путеви

•	 да ће у том смислу унутрашње ширине 
града означавати мулти- функционалну 
просторно – социјалну структуру  

•	 да природа више неће моћи да се посматра, 
као строги механизам узрока и последица

•	 да ће брига за здравље представљати део 
свакодневног живота.

Помислио сам да Веља спрема нову књигу или 
приручник, а нажалост недуго затим, стигла 
је тужна вест да смо остали без Веље, а 
породица без сјајног родитеља.

Нека му је вечна слава и хвала.”

Милош Кика Бојовић, архитекта

in memoriam
велимир ж.томић

“Поштована породицо, пријатељи и 

колеге Велимира Томића,

овде и на овом месту нећу вас подсећати на 
детаље његове богате биографије, јер сам 
убеђен да ће ови подаци ускоро кроз пригодну 
монографију бити доступни, не само нама 
који га данас испраћамо, већ широј јавности – 
великом кругу корисника његовог дела. 

Најкраће, од самог почетка радио је на 
пројекту Дунав-Тиса-Дунав, затим у Заводу за 
комуналне и стамбену делатност Београд, 
на руководећим најсложенијим пословима 
у Урбанистичком заводу Београда, на 
местима саветника и помоћника министра, 
Министарства за урбанизам, стамбено 
комуналне делатности и заштиту животне 
средине, као помоћник у Министарству за 
водопривреду Републике Србије. 

Последњих  двадесет година свог изузетно 
богатог радног века, од 1988. до 2008. 
године, био је најчешће као председник и 
заменик председника Комисије за стручну 
контролу Просторних и Генералних планова 
на целој територији Републике Србије. Тај 
скромни човек, доказани градитељ и планер 
најплеменитијег кова, у нашој дугогодишњој 
сарадњи поверио би се да је на пројекту 
Дунав – Тиса – Дунав, радећи са немачким 
стручњацима имао озбиљне понуде за нове 
хидрограђевински послове у Немачкој и Европи, 
али на нашу срећу Веља је остао да гради 
нашу земљу и поред хидротехнике убрзо је 
почео да се бави уређењем простора на микро 
- мезо и макро нивоу. Ради кад као аутор, 
носиоц посла, као координатор или главни 
национални контролор, од Просторних и 
Урбанистичких планова Прешева, Бујановца и 
Медвеђе, Санџачких и општина неразвијених 
и приграничних, Просторног и Генералног 
плана града Београда, до Просторног плана 
Републике Србије. 

Овако широк дијапазон послова и планова 
може се објаснити само његовом потпуном 
посвећеношћу струци, његовом личном и 
породичном habitus-у са израженим социо-
економским и културолошким капиталом.
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1988-1991. године радио је као помоћник 
Министра у Министарству за урбанизам, 
стамбено-комуналне делатности и 
заштиту животне средине где је вршио 
координацију израде просторних и 
урбанистичких планова за општине 
Прешево, Медвеђу, Бујановац, поплављене 
општине на југу Србије, санџачке општине 
и неразвијене приграничне општине. У 
овом периоду радио је и на унапређивању 
закона из области уређења простора, 
грађевинског земљишта и изградње.

1991-1997. године радио у Урбанистичком 
заводу као саветник Директора.

1988-2008. године у континуитету радио је 
као председник или заменик председника 
Комисије за стручну контролу просторних 
и генералних планова.

2003. године додељена му је Велика 
награда УУС „Емилијан Јосимовић“ за 
животно дело.

Велимир ж. томић / биографија

Велимир Ж. Томић рођен је 19.11.1931. 
године у Лазаревцу. Похађао је VI мушку 
гимназију у Београду, Грађевински 
факултет у Београду је завршио 1957. 
године. Завршио је и Школу резервних 
официра инжењерије у Карловцу.

1957-1964. године радио је као одговорни 
пројектант у „Дунав-Тиса-Дунав“‘, 
пројектовао бродске преводнице и уставе.

1964-1969. године радио је као шеф 
комуналног одсека у Заводу за комуналну 
и стамбену делатност Београда, на 
решавању угрожености од поплава, 
снабдевању водом, уклањању чврстих 
отпадака, програмирању инфраструктуре 
и могућностима реконструкције и ширења 
града.

1969-1982. године био је директор Сектора 
за генерално планирање у Урбанистичком 
заводу града Београда и радио на синтези 
ГУП-а Београда из 1972. године, руководио 
израдом Планова друштвено-економског 
и просторног развоја Београда за период 
1976-1985. и 1981-1990. године, изменама 
и разрадом ГУП-а из 1985. године, 
посебно генералних решења саобраћаја и 
комуналне инфраструктуре. 

Као члан тима стручњака, које је окупило 
Министарство за урбанизам РС, 1981-
1982. године извршио је синтезу намена 
површина у Нацрту просторног плана 
Републике Србије. 

1982-1985. године је као саветник 
Министра у Министарству за урбанизам, 
стамбено-комуналне делатности и 
заштиту животне средине руководио 
израдом планова за санацију и посебно 
развојем водоснабдевања подручја 
Копаоника погођеног земљотресом.

1985-1888. године био је помоћник 
Министра у Министарству за водопривреду 
где је радио на унапређивању Основа 
дугорочног снабдевања водом у 
Србији, планирању и реализацији 
регионалних система снабдевања водом 
и унапређивању водоснабдевања у 
неразвијеним подручјима.
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