
 

  

 

Суб-регинална радионица о просторном 

планирању и индустријској безбедности 

за југоисточну Европу  
Београд, Србија, 27-29. октобар 2021. 

Главни циљеви: 

• Обезбеђивање платформе за државе југоисточне Европе за размену искустава и добре 
праксе у координацији њихових процедура просторног планирања и индустријске 
безбедности, као и подршке сарадњи између релевантних експерата за превенцију 
индустријских удеса, укључујући и у прекограничном контексту,  

• Разматрање изазова и прилика за унапређење координације и сарадње,  

• Унапређење разумевања и имплементације следећих инструмената, оквира и упутстава: 

− УНЕЦЕ конвенција о индустријским удесима, са посебним фокусом на члан 7. за просторно 

планирање и одлучивање о локацији, 

− Женевска министарска декларација о одрживом становању и урбаном развоју, 

− Женевска УН Повеља о одрживом становању 

− Место и живот у ЕЦЕ – Регионални акциони план 2030: Решавање изазова изазваних 

пандемијом ЦОВИД-19, климатских и стамбених ванредних ситуација у региону, граду, 

суседству и кућама 

− УН-ХАБИТАТ Међународне смернице за урбано и територијално планирање   

− Други релевантни правни инструменти, као што су УНЕЦЕ Конвенција о процени утицаја на 

животну средину у прекограничном контексту и њен Протокол о стратешкој процени утицаја 

на животну средину 

− УНЕЦЕ смернице о просторном планирању, одлучивању о локацији опасних активности и 
повезаним безбедносним питањима 

• Подизање свести о повезаности Агенде 2030 о одрживом развоју и циљевима одрживог 
развоја и Сендаи оквира за смањење ризика од катастрофа 2015 – 2030 у контексту 
просторног планирања и индустријске безбедности.  

Место одржавања: Сала за састанке бр. 129, „Палата Србија”, Булевар Михајла Пупина 2, Нови 
Београд, Београд, Србија. 

Језици: Енглески и српски (са симултаним превођењем). 

Државе кориснице: Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија и Србија. 

Организатори: Конвенција о индустријским удесима Економске комисије Уједињених нација за 
Европу (УНЕЦЕ) и УНЕЦЕ Комитет о урбаном развоју, становању и управљању земљиштем, у 
сарадњи са Министарством заштите животне средине Републике Србије. 

Домаћин субрегионалне радионице је Република Србија. Радионица је организована 
захваљујући финансијама обезбеђеним од стране Министарства за еколошку транзицију 

Француске.  

http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-accidents/about-us/envteiaabout/more.html
https://www.unece.org/housing-and-land-management/housingpublications/housing-and-land-management-hlm/2017/geneva-ministerial-declaration-on-sustainable-housing-and-urban-development/docs.html
https://www.unece.org/housing/charter.html
https://unhabitat.org/books/international-guidelines-on-urban-and-territorial-planning/
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/Espoo_Convention_authentic_ENG.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/Espoo_Convention_authentic_ENG.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish.pdf
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-accidents/publications/official-publications/2017/guidance-on-land-use-planning-the-siting-of-hazardous-activities-and-related-safety-aspects/docs.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-accidents/publications/official-publications/2017/guidance-on-land-use-planning-the-siting-of-hazardous-activities-and-related-safety-aspects/docs.html


Агенда 

Среда, 27. октобра 2021. године  

08:30 – 09:00 Долазак и регистрација учесника 

09:00 – 09:30 Отварање састанка и изјаве добродошлице  

Гђа Francoise Jacob, УН резидентни координатор, Србија 

Гђа Александра Имширагић Ђурић, помоћница министарке, Министарство 

заштите животне средине 

Г. Cedric Bourillet, генерални директор Генералног директората за превенцију 

ризика, Француска  

Гђа Torill Tandberg, посебни директор Директората за цивилну заштуту, 

Норвешка и Председавајућа УНЕЦЕ Конвенције о индустријским удесима 

 

09:30 – 10:00 Представљање учесника (представљање и очекивања од 

радионице) 

Председава  гђа Sarangoo Radnaaragchaa, Регионални саветник, УНЕЦЕ 

Одељење за заштиту животне средине 

Представљање говорника и учесника, уз одговор на питање: „Шта су Ваша 

очекивања од радионице?“  

Сесија 1. – Постављање сцене: координација између просторног планирања и 

индустријске безбедности 

Председава г. Бојан Срдић, Министарство за заштиту животне средине Републике Србије 
 
10:00 – 10:05 Увод председавајућег   

Г. Бојан Срдић, Министарство за заштиту животне средине Републике Србије  

10:05 – 10:15 Постављање сцене: Циљеви, повезаност са Агендом 2030 и 

новом Урбаном агендом, закључци претходних семинара 

(Кишињев 2019, Мехелен 2018, Женева 2016 и Хаг 2010). Уводни 

видео  

Гђа Franziska Hirsch, Секретар УНЕЦЕ Конвенције о индустријским удесима и гђа 

Amie Figueiredo, Секретар УНЕЦЕ Радне групе за управљање земљиштем 

10:15 – 10:25  Презентација Међународних смерница за урбано и 

територијално планирање УН-ХАБИТАТ-а  

Г. Herman Pienaar, Службеник за управљање програмом: Вођење – Урбана 

лабароаторија, Планирање, Финансије и економска секција, Филијала за урбане 

праксе, Програм Уједињених нација за људска насеља (УН-Хабитат)  



10:25 – 10:35  Повезаности између смањења ризика од несрећа, просторног 

планирања/одабира локације и индустријске безбедности 

(презентација путем интернета)  

Гђа. Маја Марковић, локални експерт за отпорност у Србији, Канцеларија УН за 

смањење ризика од несрећа (УНДРР)   

10:35 – 10:45 Просторно планирање, трендови и употреба геопросторних 

података  

Г. Frederik Zetterquist, Председавајући Раде групе за управљање земљиштем 

10:45 – 10:55 Питања 

10:55 – 11:10 Пауза за кафу 

Сесија 2А. – Размена искустава и добре праксе: имплементација и интеграција 

између просторног планирања и индустријске безбедности у оквиру 

имплементације циљева одрживог развоја (SDGs), презентације 3 државе 

Председава гђа Torill Tandberg, посебни директор Директората за цивилну заштуту, 
Норвешка и Председавајућа УНЕЦЕ Конвенције о индустријским удесима 
 
11:10 – 11:15 Увод председавајуће   

Гђа Torill Tandberg, посебни директор Директората за цивилну заштуту, 

Норвешка и Председавајућа УНЕЦЕ Конвенције о индустријским удесима 

11:15 – 11:40 Презентација Албаније (15 мин. + 10 мин. питања и одговори) 

11:40 – 12:05 Презентација Босне и Херцеговине (15 мин. + 10 мин. питања и 

одговори) 

12:05 – 12:30 Презентација Црне Горе (15 мин. + 10 мин. питања и одговори) 

12:30 – 13:00 Панел дискусија о „Комуникацији и међу-институционалној 

сарадњи између надлежних органа за просторно планирање и 

индустријску безбедност“   

Председава гђа Torill Tandberg, посебни директор Директората за 
цивилну заштуту, Норвешка и Председавајућа УНЕЦЕ Конвенције о 
индустријским удесима 

Кључна питања: На који начин сарађују надлежни органи за просторно 

планирање и индустријску безбедност? Да ли се приликом креирања политике 

просторног планирања узимају у обзир разматрања индустријске безбедности? 

Да ли постоји интеграција (заједничко доношење политике) између области 

индустријске безбедности, просторног планирања и процене утицаја на 

животну средину? Да ли су добро успостављени канали комуникације између 

надлежних органа за просторно планирање и индустријску безбедност? Које 



врсте препрека постоје и који су изазови са којима се државе сусрећу у 

савладавању ових препрека?  

13:00 – 14:00 Пауза за ручак 

Сесија 2Б. – Размена искустава и добре праксе: имплементација и интеграција 

између просторног планирања и индустријске безбедности у оквиру 

имплементације циљева одрживог развоја (SDGs), презентације 2 државе                                                      

Председава гђа Marie-Claire Lhenry, руководећа Јединице за европске и међународне послове, 

Генерални директорат за превенцију ризика, Француска  

14:00 – 14:05 Увод председавајуће 

Гђа Marie-Claire Lhenry, руководећа Јединице за европске и међународне послове, 

Генерални директорат за превенцију ризика, Француска 

14:05 – 14:30 Презентација Северне Македоније (15 мин. + 10 мин. питања и 

одговори) 

14:30 – 14:55 Презентација Србије (15 мин. + 10 мин. питања и одговори) 

14:55 – 15:25 Панел дискусија о „Прекограничној сарадњи и имплементацији 

циљева одрживог развоја“ 

Председава гђа Marie-Claire Lhenry, руководећа Јединице за европске и 

међународне послове, Генерални директорат за превенцију ризика, 

Француска 

Кључна питања: Који примери прекограничне размене података и сарадње 

између просторног планирања и индустријске безбедности постоје у 

југоисточној Европи? Да ли постоји свест о просторним плановима и захтевима 

за одабир локације/новим развојима у суседним државама? Како може бити 

побољшана прекогранична размена информација и сарадња? Како државе 

напредују у испуњењу циљева одрживог развоја и Сендаи оквира, у области 

просторног планирања и индустријске безбедности? Које циљеве одрживог 

развоја (нпр. циљ 11) подржава такав рад?  

15:25 – 15:45 Пауза за кафу 

15:45 – 16:05 Закључци првог дана  

Гђа Torill Tandberg, посебни директор Директората за цивилну заштуту, 

Норвешка и Председавајућа УНЕЦЕ Конвенције о индустријским удесима  

16:05 – 16:50 Објашњење практичне вежбе / играње улога  

Г. Chris Dijkens, независни консултант, Холандија, бивши председавајући УНЕЦЕ 

Конвенције о индустријским удесима и гђа Katrien Debeuckelaere, Одељење за 

животну средину, Влада Фландрије, Белгија 

Презентација председавајућих, увид у практичну вежбу и сценарио. Учесници ће 

бити подељени у групе и биће им додељене улоге заинтересованих страна.  



16:50 – 17:00 Групна фотографија  

 

19:00 Вечера добродошлице коју организује Министарство заштите 

животне средине Републике Србије 

 Ресторан „Клуб Посланика“, Толстојева бр. 2 

 

Четвртак, 28. октобар 2021.  

Сесија 3. – Практична вежба 

Председава г. Chris Dijkens, консултант и гђа Katrien Debeuckelaere, Фландрија, Белгија 

09:00 – 11:00 Практична вежба са играњем улога  

Рад у групама, преглед и дискутовање просторног плана и захтева за новим 

развојима. Заинтересоване стране ће говорити о њиховим појединачним 

интересима,  бригама и одговорностима у односу на представљени сценарио. 

11:00 – 11:20 Пауза за кафу 

11:20 – 13:00 Наставак практичне вежбе са играњем улога  

Преговори и доношење одлуке о новим развојима. Извештачи група ће 

известити о предлозима својих група свим учесницима.   

13:00 – 14:00 Пауза за ручак 

Сесија 4. – Одабрана искуства и добре праксе процене ризика у односу на 

просотрно планирање 

Председава гђа Liza Rubach, менаџер програма помоћи, УНЕЦЕ Конвенција о индустријским 

удесима 

14:00 – 14:15 Презентација оператера  

Представник НИС а.д. Нови Сад (путем интернета) 

14:15 – 14:30 Приступ процени ризика у Републици Србији за сврхе 

просторног планирања 

Гђа Сања Стаменковић, Министарство заштите животне средине, Србија 

14:30 – 14:45 Шта недостаје? Разматрања ризика који потичу од јаловишта 

(TMF) и индустријских удеса изазваних природним катастрофама 

(NATECH) у поступку просторног планирања 

Г. Бојан Срдић, Министарство заштите животне средине, Србија 

14:45 – 15:00 Питања и одговори, утисци и искуства делегација држава 

 



15:00 – 15:15 Пауза за кафу 

Сесија 3. – Практична вежба (наставак) 

Председава г. Chris Dijkens, консултант и гђа Katrien Debeuckelaere, Фландрија, Белгија 

15:15 – 15:45 Играње улога: округли сто и дискусија о наученим лекцијама 

15:45 – 16:00 Закључци и завршетак практичне вежбе са играњем улога 

Г. Chris Dijkens, консултант 

 

19:00   Вечера по позиву УНЕЦЕ 

Ресторан „Три шешира“, Скадарска бр. 29 

 

Петак 29. октобар 2021.  

Сесија 5. – Размена искустава и добре праксе од стране међународних 

експерата о простроном планирању и индустријској безбедности, укључујући 

прекограничну сарадњу 

Председава гђа Sarangoo Radnaaragchaa, Регионални саветник, УНЕЦЕ Одељење за заштиту 

животне средине 

09:30 – 09:35 Увод председавајуће 

Гђа Sarangoo Radnaaragchaa, Регионални саветник, УНЕЦЕ Одељење за заштиту 

животне средине  

09:35 – 09:50 Упоређивање просторног планирања у различитим државама 

Гђа Katrien Debeuckelaere, Одељење за животну средину, Влада Фландрије, 

Белгија 

09:50 – 10:10 Програм помоћи и сарадње Конвенције о индустријским удесима 

и прекогранична сарадња у југоисточној Европи 

Гђа Liza Rubach, менаџер активности помоћи, УНЕЦЕ Конвенција о индустријским 

удесима и гђа Сузана Милутиновић, Министарство заштите животне средине, 

Србија 

10:10 – 10:25 Просторно планирање и индустријска безбедност у ширем 

контексту и искуство Француске 

Гђа Marie-Claire Lhenry, руководећа Јединице за европске и међународне послове, 

Генерални директорат за превенцију ризика, Француска 

10:25 – 10:40 Просторно планирање у околини постојећих опасних комплекса, 

информисање јавности о ризицима и сарадња између локалних 

планера, националних надлежних органа и оператера 



Гђа Torill Tandberg, посебни директор Директората за цивилну заштуту, 

Норвешка и Председавајућа УНЕЦЕ Конвенције о индустријским удесима  

10:40 – 11:00 Пауза за кафу 

11:00 – 11:30 Затварање округлог стола, закључци радионице и наредни 

кораци и формулари за евалуацију радионице  

Гђа Sarangoo Radnaaragchaa, Регионални саветник, УНЕЦЕ Одељење за заштиту 

животне средине 

11:30 – 12:00 Формулари за евалуацију радионице, сертификати и 

фотографије  

 

12:00 – 13:00 Пауза за ручак 


