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Националне припреме за Habitat III 
конференцију

→  Quito, Ecuador, 17 – 20 октобар, 2016

u Акциони план за одрживо становање и урбани развој, 
новембар 2014. – допуна 2015. (Национални урбани дијалог/UNDA 
семинар)

→10. новембар 14.00 – 15.30 : Округли сто, дискусија о 
спровођењу и ажурирању акционог плана 

Ажурирање плана у делу одрживог становања и допуна плана у делу 
урбаног развоја

u Национални извештај за Habitat III конференцију (2015)
→ Ка Националној политици урбаног развоја (2016-2018)



Припремe за HABITAT III Конференцију
Препоруке и формат за припрему националних извештаја за Хабитат III

Кораци за прирему (препоруке):
u Формирање Националног комитета за припрему Националног

извештаја за HABITAT III конференцију, уз укључивање кључних
актера у дијалог (уз препоруку о оснивању локалних комитета у циљу
извештавања о напретку на локалном нивоу); препорука за акциони план, нов.
2015.

u Прикупљање и анализа релевантних података (индикатора,
најбољих пракси, студија случаја, релевантних политика, стратегија и акционих
планова);

u Праћење и оцена имплементације Хабитат агенде, од 1996 до
данас(кроз националне и локалне планове активности);

u Успостављање заједничких приоритета, тема и изазова за Нову
урбану агенду (НУА), (која ће бити разматрана као главни документ на
конференцији HABITAT III);
→Припрема Националног извештаја за HABITAT III препорука за
акциони план, нов. 2015.



Временски оквир за припрему за Хабитат III:

2015 нов              2016 окт 2017

национални извештаји
Национални извештај Србија

регионални извештаји
Национална политика урбаног развоја

Глобални извештај 

национални урбани форуми/дијалози

Национални урбани дијалог Србија HABITAT III / Нова урбана агенда



Структура Националног извештаја - Смернице и формат за
припрему националних извештаја кроз 6 тематских области:

u Питања и изазови за Нову урбану агенду
→ Описати шта су држава и локална самоуправа, укључујући главне градове, у

сарадњи са осталим учесницима остварили у домену примене Хабитат
Агенде, по следећим тематским областима:

I Демографија градова
II Земљиште и урбано планирање
III Животна средина и урбанизација
IV Правни оквир и управљање
V Урбана економија
VI Становање и oсновне услуге
VII Индикатори
VII Студије случаја, стратегијe, акциони планови и политике



Смернице и формат за припрему Националних извештаја: 6 
тематских области, 30 тема и 12 индикатора

u Питања и изазови за Нову урбану агенду:
I Демографија градова

(управљање наглом/убрзаном урбанизацијом, управљање повезaности
руралних и урбаних подручја, анализа потреба урбане младежи, задовољење
потреба старије популације, укључивање питања полова у урбани развој)

II Земљиште и урбано планирање
(Примена принципа одрживог урбаног планирања и пројектовања,
унапређење управљања земљиштем у урбаном подручју и решавање
проблема ширења урбаних подручја, подршка производњи хране у градским и
приградским подручјима, урбана мобилност, унапређење техничких
капацитета у планирању и управљању градовима)

III Животна средина и урбанизација
(разматрање утицаја климатских промена, смањење ризика од
елементарних непогода, смањење концентрације саобраћаја, загађење
ваздуха)



Смернице и формат за припрему Националних извештаја: 6 
тематских области, 30 тема и 12 индикатора

IV Правни оквир и управљање
(унапређење законодавства у области урбаног развоја, децентрализација и
јачање локалних самоуправа, унапређење партиципације и људских
права у урбаном развоју, побољшање урбане безбедности и сигурности,
побољшање социјалне инклузије и једнакости)

V Урбана економија
(унапређење општинских/локалних финансија, јачање и побољшање
приступа стамбеном финансирању, подршка локалном економском
развоју, стварање радних места и адекватних услова за живот, укључивање
урбане економије у оквиру националне развојне политике)

VI Становање и oсновне услуге
(превенција настанка и унапређење подстандардних насеља, унапређење
приступачности адекватном становању, обезбеђивање одрживог приступа
здравој пијаћој води, обезбеђивање одрживог приступа основним
санитарним условима и систему одвођења вода, унапређење
приступа‘’чистој’’енергији, унапређење приступа одрживим системима
саобраћаја)



Смернице и формат за припрему Националних извештаја: 6 
тематских области, 30 тема и 12 индикатора

VII Индикатори – Обезбедити податке за урбане индикаторе који 
се односе на период 1996-2006-2013:
1 I Проценат становништва које живи у подстандардним насељима;

2 I Проценат урбане популације са приступом адекватном становању;

3 I Проценат становништва насељеног у урбаним подручјима са 
приступом здравој пијаћој води;

4 I Проценат становништва насељеног у урбаним подручјима са 
приступом адекватним санитарним условима;

5 I Проценат становништва насељеног у урбаним подручјима са приступом 
систему за прикупљање и одношење отпада;

6 I Проценат становништва насељеног у урбаним подручјима са приступом 
''чистој'' енергији;

7 I Проценат становништва насељеног у урбаним подручјима са приступом 
јавном саобраћају;



Смернице и формат за припрему Националних извештаја: 6 
тематских области, 30 тема и 12 индикатора

8 I Степен ефикасности децентрализације одрживог урбаног развоја кроз мере:
(i) проценат (заступљеност) политика, стратегија и прописа у области урбаног
развоја, а у чијем формулисању су учествовали органи јединица локалних и
регионалних управа од 1996 до данас; (ii) процентуални удео прихода и
расхода опредељених локалним и регионалним управама из националног
буџета; (iii) процентуални удео расхода локалних власти финансираних из
сопствених прихода;

9 I Проценат националних, рeгионaлних и локалних власти који су применили
урбане политике (и стратегије) које подржавају локални економски развој и
стварање радних места и прикладних услова за живот;

10 I Проценат рeгионaлних и локалних власти које су усвојиле и спровеле политике
и стратегије урбане безбедности и сигурности;

11 I Проценат рeгионaлних и локалних власти које су имплементирале планове и
пројекте за одрживе и отпорне градове који су инклузивни и одговарају порасту
урбане популације;

12 I Удео Бруто националног производа који је настао у урбаним подручјима;

13 I Сви други урбани показатељи релевантни за Национални извештај



Смернице и формат за припрему Националних 
извештаја: 6 тематских области, 30 тема и 12 индикатора

VIII Студије случаја, стратегијe, акциони планови и политике
У циљу што ефикаснијег приступа у разматрању спровођења Хабитат Агенде
препоручује се да државе доставе студије случаја, акционе планове и
стратешке документе (политике) и др.. Ови документи би требало да буду
илустрација за доприноса у наведеним питањима оквиру Националног
извештаја за HABITAT III и достављени уз извештај, као засебан део.



Потенцијални учесници у припреми Националног 
извештаја

I Државне институције (надлежна министарства – МГСИ,
МПЗЖС, агенције)

II Академске институције, институти (факултети - архитектонски,
географски.., научни институти…)

III Заводи (РЗС, РГЗ …)
IV Локална самоуправа (регионални центри, канцеларије за

економски развој …)
V Међународне институције и канцеларије - сарадња на

пројектима – (Хабитат, ГИЗ, ОЕБС …)
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