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СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 
ГРАДА БЕОГРАДА

Поштовани суграђани,

Пред вама је нацрт стратегије развоја града Београда, чији је основни 
циљ да пронађе најбоље путеве уздизања на виши ранг великих градова 
европе према мерилима модерне економије и напредне технологије како 
би постао метропола у којој ће грађани живети просперитетно, сигурно 
и у здравом окружењу. циљ је, такође, да се развије саврeмени систем 
управљања градом, нарочито нови начин финансирања и програмирања, 
и да у његовом конципирању и остваривању учествују и грађани.

Први пут у својој историји град Београд има посебан Закон о главном 
граду и први пут се налазимо пред усвајањем свеобухватне Стратегије 
развоја, какву већ имају многи напредни и граду Београду слични 
светски градови.

израду Стратегије је пре две године иницирао покојни градоначеник 
ненад Богдановић, који је почетком новог миленијума затекао град 
Београд са готово потпуно уништеном привредом, просечном платом од 
40 евра, упропашћеном инфраструктуром, комуналним предузећима на 
ивици опстанка, запуштеном екологијом, неразвијеном и осирoмашеном 
социјалном политиком. Београд је био потпуно изопштен из европских 
интеграција. међутим, град Београд је успео да се после демократских 
промена врло брзо покрене и за релативно кратко време препороди, 
укључи у савремене светске токове и чак буде проглашен за „град 
будућности јужне европе“.

основни задатак Стратегије развоја је да се суочимо са проблемима 
уређења и развоја града и да оптимално искористимо драгоцене ресур се, 
вредности и потенцијале који омогућавају одржив развој у здравом 
окружењу.

Стратегијом покушавамо да граду Београду, који је данас на четвртом, 
најнижем месту метрополитенских подручја европе, обезбедимо пут 
ка вишем нивоу и да понудимо правце и стратешке приоритете да се то 
постигне у догледној будућности – до 2012. године.

Схватајући град као добро од значаја за све који у њему живе и де лу ју, 
очекујемо коментаре, запажања и предлоге Београђана, стручне јавности, 
како би Стратегија била што комплетније и свеобухватније сагледана.

у Београду, марта 2008. године

Зоран алимпић
Председник Скупштине града 
и в.д. градоначелника града Београда
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СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 
ГРАДА БЕОГРАДА

у складу са одредбама Закона о локалној самоуправи1, која обавезује 
све локалне заједнице, укључујући и градове, да имају своју стратегију 
развоја;

уважавајући неопходност оваквог документа ради ефикаснијег, 
квалитетнијег и равномернијег развоја целине града Београда;

држећи се принципа и стратешких приоритета из бројних стратешких 
докумената које су усвојили влада републике Србије и Скупштина града 
Београда;

поштујући важеће европске и међународне стратегије, конвенције и 
декларације, којима је приступила, или које уважава република Србија;

у активној сарадњи са актерима развоја града Београда, органима 
и организацијама града и општина, као и са грађанима, град Београд 
утврђује своју:

Стратегију раЗвоја
која ће бити основна водиља градске управе, у сарадњи са управама 
градских општина, и која ће успоставити систем одговорности 
надлежних актера за реализацију стратешких приоритета до 
2012. године.
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СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 
ГРАДА БЕОГРАДА

ова стратегија има дугорочан карактер, али ће њено извршавање бити предмет 
сталне контроле, посебно у делу стратешких приоритета, о чему ће градоначелник 
једанпут годишње извештавати Скупштину града. Свака наредна управа града има 
право и могућност да преиспита циљеве, политике и, нарочито, стратешке приоритете, 
уз могућност да (а) задржи одредбе ове Стратегије; (б) да их измени и допуни, или 
(в) изврши потпуну ревизију, уз чврсту аргументацију, поштујући стечене обавезе у 
реализацији одређених програма и капиталних пројеката ове Стратегије.

Да би се дошло до одговарајуће реалне стратегије, односно да би се поуздано 
утврдили генерална визија, циљеви, задаци и стратешки приоритети у развоју града 
Београда, детаљно је снимљена постојећа ситуација у 18 кључних сектора развоја. 
резултат тог снимања је био извештај о стању града Београда 2006. године, који је раз-
матран на састанцима градске комисије за припрему Стратешког плана града Београда, 
као и у већини органа градске управе. он је, уз допунско снимање и ажурирање, послу-
жио за анализу, оцену и закључивање о снагама (S), слабостима (W), могућностима (о) 
и препрекама (т) кључних, синтезних тема развоја града. Због тренутног стања и нивоа 
организованости и функционисања појединих система у граду и републици, примењен 
је метод делимичне синтезе уместо доследног интегралног метода да би примена 
Стратегије омогућила јачу секторску обавезу институција, органа и организација града 
када је реч о остварењу стратешких приоритета.

у току израде ове анализе обављене су консултације са главним актерима у развоју 
града да би закључивање било засновано на што објективнијим основама у отвореном 
систему њиховог учешћа, као и са четири еминентна инострана експерта из Беча, 
Дрездена, Будимпеште и Солуна. осим тога, анкетирани су и грађани2, чији су ставови 
допринели реалнијем оцењивању и закључивању о проблемима развоја града Беогада, 
као и о развојним проблемима и приоритетима приградских општина. Стратегија је 
рађена у координацији са важећим стратегијама и стратешким плановима републике 
и града Београда, посебно са регионалним просторним планом административног 
подручја Београда и генералним планом града Београда, чија су релевантна решења, 
посебно за инфраструктуру и саобраћај, уграђена у овај документ као стечена обавеза.

у складу са усвојеном методологијом рада на припреми Стратегије синтезне теме 
су: а) економски развој, б) социјални развој, в) градска инфраструктура, г) саобраћај 
и транспорт, д) животна средина, ђ) физичка структура и идентитет и е) управљање 
градом, груписане у тематске оквире еколошко-физичког, економског и социјалног 
развоја, као и развоја начина управљања градом. Стратегија је формулисана у инте-
гралном поступку, након усаглашавања свих учесника у њеној изради, односно након 
усаглашавања међусобних утицаја наведених  тема. Закључна оцена је да је град Београд 
у критичном периоду на крају XX века изгубио високи ранг једне од европских метро-
пола и, штавише, везе са европским окружењем, да је драстично искључен из процеса 
европских интеграција у коме су се са мање или више успеха нашле све европске 
метрополе, али да је истовремено у периоду рехабилитације, почетком XXI века, стекао 
епитет најперспективнијег главног града јужне европе – епитет колико пријатан толико 
и изазован за перспективу овог града који својим резултатима то треба и да докаже.

овај текст Стратегије, који је предмет усвајања у Скупштини града Београда, праћен 
је и са два опсежна материјала који представљају његову документациону основу:

извештај о стању града Београда  � 3, 2006. 
SWот анализа у интегралном облику, 2007.    �

1   Стратегија је рађена пре доношења 
нових закона који регулишу локалну 
самоуправу и град Београд и њихове 
надлежности и права. Њом је, дакле, 
обухваћено свих 17 градских општина, 
од којих 10 чини Београд, а седам има 
карактер локалне самоуправе са посеб-
ним правима и надлежностима (Сурчин, 
обреновац, Лазаревац, младеновац, 
Сопот, Барајево, гроцка), што значи 
да ће израдити сопствене стратегије 
развоја, у складу са овом Стратегијом.  

2   анкету је спровела агенција 
Strategic Marketing, Београд, 2007.

3   координатор пројекта израде извештаја
о стању града Београда (2006) за ПаЛго 
центар је био проф. властимир матејић, 
а пројекат је реализован захваљујући 
подршци SLGRP програма, односно уз 
финансијску подршку DAI / USAID.
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СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 
ГРАДА БЕОГРАДА

Последице дешавања на крају XX века, иако погубне за структуру и развој града 
Београда, убрзано се санирају на почетку XXI века, у највећој мери сопственим снагама, 
али и уз помоћ републике Србије, као и међународних фондова и институција. у том 
погледу треба нагласити:

град Београд постепено враћа углед европске метрополе и успоставља прекинуте 
везе са европским окружењем, односно постепено се укључује у европски процес регио-
налних интеграција и кооперација у привредном, културном и сваком другом погледу. 
овај процес осветљавају везе успостављене са градовима Бечом, Барселоном, Софијом, 
Будимпештом, Лондоном, Санкт Петербургом, москвом, чикагом, Сарајевом и другим.

унутар републике Србије као самосталне државе, град Београд је реафирмисао 
положај и улогу главног града овај пут знатно мање државе и задржао функцију седишта 
државне администрације, иако непотпуно рашчишћених односа између државних и 
локалних надлежности у функционисању, финансирању и уређењу одређених система 
(железнице, речне обале, делови путне мреже и др.).

град је у значајној мери променио демографску и социјалну слику и квантитативно 
и квалитативно, динамичним променама структуре становништва, са великим бројем 
избеглих и интерно расељених лица, али и имиграната из осиромашених региона 
Србије, што у значајној мери утиче на урбани ред и идентитет града и појединих 
његових делова. Средства која град улаже у том смислу још увек значајно превазилазе 
остварене ефекте, што се највише одражава на још увек неуређену слику града, бес-
правну градњу, социјалне сламове, ред на улицама, чистоћу, однос према комуналним 
системима и др.

Општина Година Индекс раста

2002. 2005. 2011. 2006 / 2000. 2011 / 2000.

Град Београд 1578364 1596919 1642097 101,2 104,0

Барајево 24768 25000 24904 100,9 100,5

Вождовац 151940 153334 150481 100,9 99,0

Врачар 58166 56499 58220 97,1 100,1

Гроцка 76087 78605 89075 103,3 117,1

Звездара 133136 137523 142021 103,3 106,7

Земун 191951 155222 183965 80,9 95,8

Лазаревац 58537 58717 60344 100,3 103,1

Младеновац 52523 52108 57773 99,2 110,0

Нови Београд 217706 218439 247451 100,3 113,7

Обреновац 71135 71340 74393 100,3 104,6

Палилула 156438 160542 153070 102,6 97,8

Савски Венац 42333 41318 43677 97,6 103,2

Сопот 20430 20339 19296 99,6 94,4

Стари град 55290 54242 60960 98,1 110,3

Чукарица 168889 173748 177177 102,9 104,9

Раковица 100348 100783 99290 101,8 100,3

Београд (насеље) 1174860 1183555 1170584 100,7 99,6

Tабелa 1.
кретање броја становника града 
београда по општинама

РАЗВОЈ ГРАДА БЕОГРАДА 
ЈучЕ И ДАНАС
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Приметно је да су употреба и уређење еколошких система стављени под контролу. 
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 и 
друге појаве захтевају не само пуну ангажованост градских институција већ, пре свега, 
апсолутно неопходан развој свести свих актера и грађана града Београда.

Година 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

SО2 11 13 30 16 24

Чађ 32 30 32 29 33

NO2 (aзот-диоксид) 21 30 32 29 31

Постепен опоравак градске привреде запажа се од 2000. године. остварен је сталан 
раст друштвеног производа, по просечној годишњој стопи од око 5,6%, што је омогућило 
вишеструки раст друштвеног производа по становнику. Постепено се мења привредна 
структура, око 60% друштвеног производа се формира у терцијарном сектору, а трго-
вина и сличне делатности остварују око 1/3 друштвеног производа, преузимајући на тај 
начин примат над индустријом.

Привредна структура Београда, у којој доминантно место имају делатности 
терцијарно-квартарног сектора дефинише његову улогу као организационог, управ-
ног, услужног, образовног, научноистраживачког, културног центра. истовремено се 
модернизује индустрија, захваљујући чему Београд, као индустријски центар, добија 
значајно место у оквиру ширих просторних целина. иако индустрија није доминантна 

Tабела 2. 
Средње годишње концентрације SO2, 
чађи и NO2

 (у µg/m3) за град београд

Tабела 3. 
Средње годишње концентрације SO2, 
чађи и NO2

 (у µg/m3) за град београд
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У класи II речних вода

Бактериол. и физ-хем. Физичко-хемијских Бактериолошких

Изван II класе речних вода због измењених параметара (%)
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1995. 54 14 26,0 18 33,3 18 33,3 7,44

1996. 55 7 12,7 20 36,4 17 30,9 20,011

1997. 62 22 35,5 20 32,3 8 12,9 19,312

1998. 62 12 19,4 31 50,0 16 25,8 4,83

1999. 58 14 24,1 29 50,0 8 13,8 12,17

2000. 62 22 35,5 24 38,7 9 14,5 11,37

2001. 64 21 32,8 17 26,6 19 29,7 10,97

2002. 66 26 39,4 14 21,2 10 15,2 24,216

2003. 67 19 28,4 24 35,8 6 9,0 26,818

2004. 68 27 39,7 10 14,7 5 7,4 38,226

2005. 68 13 19,2 26 38,2 9 13,2 29,420
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делатност, она је као градотворна функција била фактор развоја центара у оквиру града 
Београда, а они су повратно, агломерацијским формама и садржајем, подстицали њен 
развитак. 

Посебан значај за развој Београда имају објекти и мреже 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). Динамичан развој, као и 
системске потребе унапређења квалитета живљења и животне средине, захтевају да се 
отклоне слабости система канализације, 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 чврстог отпада на 
регионалној основи.

11 општина Гроцка Барајево Лазаревац Младеновац Сопот Обреновац Укупно

2005. 436089 17000 510 23440 37000 3650 20475 538164

2004. 434161 14400 4674 25250 31200 3650 17150 530485

2003. 426687 9600 - 25250 12500 3650 15000 492687

2002. 399553 1000 - 18500 12500 3650 15000 450203

2001. 351282 1000 - 18500 12000 3000 15000 400782

2000. 338000 1000 - 18500 12000 3000 15000 387500

Саобраћај, у комплексном смислу, представља једну од најтежих бољки Београда 
и проблем од чијег решавања у великој мери зависи даље функционисање града. 
Путнички саобраћај, у мировању и кретању, јавни градски саобраћај, бициклистички 
и пешачки су, у већој или мањој мери стални акутни проблем града, као последица 
непостојања висококапацитетног јавног превоза; физичких проблема у путној мрежи; 
недостатка капиталних објеката (мостови, обилазнице); интервенција у обнови градских 
саобраћајница; проблема са паркирањем; режимом саобраћаја итд. Посебан проблем је 
повезивање свих делова града Београда (свих 17 општина) у конзистентну 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 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.

Год.
Број

станица
Отпутовали 

путници

2000. 31 1.416.422

2001. 31 1.066.687

2002. 31 1.128.960

2003. 31 904.461

2004. 31 920.298

2005. 31 886.492

Tабела 4. 
количина отпада у тонама

Tабела 5. 
Промет путника на железници  
на подручју београда 

Tабела 6. 
Промет робе на железници 
на подручју београда

Извор: Завод за статистику 

и информатику града Београда

Год.

промет робе

Укупно Утовар Истовар

2000. 1 903 225 1 142 694 760 531

2001. 1 791 885 1 199 165 592 720

2002. 1 902 797 1 191 767 711 030

2003. 2 005 900 1 256 654 749 246

2004. 2 020 506 1 091 742 928 764

2005. 2 039 453 1 405 332 634 121
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Год.

домаћи авиопревозници Страни авиопревозници

путници путници

приспели Отпутовали приспели Отпутовали

2000. 544 356 527 637 106 966 103 568

2001. 578 518 586 168 167 553 165 280

2002. 631 131 635 804 177 686 177 177

2003. 921 340 927 808 197 771 202 345

2004. 796 392 790 519 227 045 231 326

2005. 725 415 714 987 290 487 301 468

Систем насељавања града Београда у периоду 1991–2000. године, а у мањој мери 
и касније, није био контролисан на начин организоване урбанизације. огроман број 
избеглица и расељених лица и, у мањој мери, интерних миграната усмерио се ка 
територији града Београда, решавајући самостално свој стамбени проблем. недостатак 
чврсте политике контролисања употребе земљишта и грађења, допринео је бујању 
бесправне или противправне 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. и поред напора које је градска управа уложила од 2000. године, 
инерција бесправне градње још траје, што посебно угрожава сектор јавних служби. 

     
Пољопривредно и водно земљиште (водни токови, обале) представљају значајан 

ресурс града за будући развој. Само у Београду има око 200 km речних обала. 
надлежности управљања овим системима нису усаглашене између града и републике, 
па се земљиште (грађевинско, пољопривредно, шумско и водно) не користи на еко-
лошки исправан и економски оправдан начин. Сукоби активности из ранијег периода са 
потенцијалима и вредностима приобаља Саве и Дунава нарочито угрожавају еколошки 
и функционални интегритет ових природних целина. Проблем представља и тенденција 
суперконцентрисања пословних активности у централне делове новог Београда и старог 
језгра Београда, што не прати одговарајући развој саобраћајних подсистема који би олак-
шали приступачност и њихово функционално повезивање. развој пословних и других 
радних функција у новом Београду, на другој страни, представља позитивну чињеницу 
која доприноси развоју града Београда као метрополе европског значаја.

најзад, читав комплексни систем града Београда са бројним и све комплекснијим 
подсистемима и везама међу њима, захтева веома организовано управљање грaдом 
Београдом. инструменти управљања: информациони систем, буџет, порески систем, 
земљишна, комунална, стамбена и друге политике и инструменти захтевају осавре-
мењивање и конзистенцију на вишем степену од досадашњег. то обухвата и питање 
административног организовања онога што се назива метрополитеном Београда, питање 
просторног и урбанистичког планирања, као и однос грађанин – општинска (градска) 
управа. 

 наведени проблеми, који су умањили значај и ранг града Београда, у констелацији 

Tабела 7. 
Промет путника на аеродрому 
„никола Тесла“
Извор: Завод за статистику 
и информатику града Београда
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европских метропола, суочавају се са одређеним значајним предностима и пре-
диспозицијама као што су:

величина града, односно кадровски потенцијал који омогућава развој града на  �
вишем технолошком нивоу;
потенцијал географско-природних предиспозиција са капиталном улогом река Саве  �
и Дунава и њиховог ушћа близу самог центра Београда;
укрштање два од десет европских коридора (VII и X са краком X1); �
развијена мрежа објеката социјалне и техничке инфраструктуре високог ранга  �
функционисања;
значајни потенцијали грађевинског земљишта и пословног простора за развој  �
секундарних и нарочито терцијарних делатности;
квалитетна логистика квартарног и информатичког сектора; �
финансијски капацитети и мрежа институција из готово свих области; �
дух града заснован на духовном, културном и интелектуалном потенцијалу, који  �
обележава Београд и који може битно да утиче на његову привлачност за пословни 
свет, инвеститоре, туристе, и креативни сектор;
мрежа урбаних центара града Београда са примарним центром (Београд) и седам  �
урбаних центара секундарног ранга, од којих три задовољавају критеријуме 
субрегионалног центра (обреновац, Лазаревац, младеновац), и са бројним селима 
у њиховом окружењу. организована моћ ове констелације упућује на знатно веће 
могућности од досадашњих, рачунајући и на пажљиво јачање  урбаних функција и 
структура и на левој обали Дунава. 

највећи задатак Стратегије развоја града Београда је да се суочи са проблемима 
уређења и развоја града Београда, као и са јасно испољеним диспропорцијама у раз -
вијености између градских и приградских општина. на другој страни, задатак Стра-
тегије је да истражи начине за оптимално коришћење драгоцених ресурса, вредности и 
потен цијала које садржи територијална целина града Београда и који омогућавају одржив 
развој у здравом окружењу. Због тога ће Стратегија имати офанзиван карактер засно-
ван на реалним предиспозицијама за боље коришћење територијалног капитала града 
Београда и свих развојних предности и уз примену савременог начина управљања градом.
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виЗија, циљеви 
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БуДућег раЗвоја 
граДа БеограДа

ovde neke fotografije
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кренувши од дубоких историјских корена Београда и постигнутих објективних резулта-
та у досадашњем развоју;

водећи рачуна о реалним потенцијалима, ресурсима и вредностима града Београда, као 
и о ограничењима и препрекама за њихово одрживо коришћење у будућности;

сматрајући да спољни утицаји могу знатно да утичу на развој града;

оцењујући да нови односи у друштву омогућавају развој богатих партнерских односа 
између јавног и приватног сектора;

очекујући довршетак легислативне трансформације Србије у области територијалне 
организације, децентрализације, имовинских односа, као и локалне самоуправе, што се 
посебно односи на град Београд;

са жељом да грађани града Београда живе сигурно и безбедно у здравом окружењу, 

да инвеститори са сигурношћу улажу свој капитал, а гости бораве задовољно и удобно;

овом Стратегијом се утврђује основна визија развоја града Београда, главног града 
републике Србије, која подразумева:

Уздизање града београда на ниво високог ранга међу метрополитенским градо-
вима и престоницама централне, источне и југоисточне европе, према мерилима 
одрживе економије и напредне технологије, веће територијалне кохезије Града, 
вишег нивоа приступачности, учвршћене полицентричности и децентрализације 
и развијеног урбаног идентитета.

остварење ове визије значи да ће град Београд, уз помоћ своје управе и свих актера у 
развоју града, уложити највећи напор да се:

редефинише дубока историјска утемељеност Београда и осветли судбина   �
„града Феникса“;
искористи изузетан геостратешки положај на два европска коридора да се повеже  �
и удружи са другим градовима и регионима у европи;
остваре природне функционалне везе са суседима (прекогранично) и са другим  �
регионима у Србији и европи (интеррегионално);
убрза развој одрживе економије, уз подршку високоакумулативним гранама  �
привреде и, посебно, сервисном сектору;
унапреди социјални развој уз пуну пажњу образовању и запошљавању младих,  �
не заборављајући при том старије и осетљиве групације, уз усавршавање јавних 
служби; 
посебно усаврши систем културе и њених институција, спорта и забаве; �
изузетно пажљиво заштити, уреди и унапреди природна и културна баштина;  �
као основ идентитета, привлачности и економског развоја и града Београда и 
републике Србије;
реше кључна питања свих видова саобраћаја, од којих нека имају посебан значај, и  �
развије систем интегрисаног транспорта и телекомуникација;
реше кључна питања најзначајнијих елемената комуналног система уз равно- �
праван третман свих делова града Београда,
развије свест, систем показатеља и знатно унапреди животна средина, уз  �
истовремену пажњу у односу на воду, земљиште и ваздух, као и друге елементе 
здравог еколошког система;
усаврше идентитет и физичка структура градских, али и сеоских насеља, као  �
саставних и међусобно повезаних делова јединствене целине града Београда, 
али и да се обнове постојеће урбане структуре, њихова компактност, идентитет, 
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мешовита намена, зелене површине и нарочито речне обале Саве и Дунава, 
централни делови насеља и објекти и комплекси од капиталног значаја;
значајно унапредe схватање, развој и уређење јавних простора и јавног добра и  �
да се прихвати идеја да град као целина представља добро од значаја за све који у 
њему живе и делују;
омогућe нова територијална организација и полицентричност и суштинска  �
децентрализација, са елементима регионализације;
оствари окупљање уз хоризонталну координацију свих актера и грађана око  �
значајних развојних пројеката;
развије нови систем управљања који ће обезбедити развој целине града и његових  �
саставних делова, нарочито савремени систем финансирања, буџетирања и 
програмирања, као и партиципације у систему одлучивања;
даље развије систем безбедности од елементарних катастрофа, као и личне и  �
пословне сигурности грађана и правних лица;
подржи увођење и развој е-управе који ће обезбедити већу отвореност, ажурност,  �
мониторинг развојних показатеља и повезаност међу системима.
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кључни ПринциПи  
раЗвоја граДа БеограДа

у складу са постављеним општим циљем, односно визијом развоја града Београда, наро -
чито ће бити значајно јачање одрживости, идентитета, конкурентности, кохезије  
и унапређења начина управљања градом.

Одрживост, као основни развојни принцип, за град Београд ће бити кључно мерило 
одржања заједнице и њеног квалитетног развоја у будућности. то ће бити мерило за 
квантитет, озбиљност и одговорност локалне заједнице и њене управе на свим нивоима, 
од нивоа града до нивоа локалне заједнице. користећи и унапређујући идентитет и 
јачајући своју конкурентност, град Београд ће развијати принципе пријатељског односа 
према природи, животној средини, културном наслеђу и традицији.

град Београд, захваљујући свом демографском потенцијалу, има све предиспози-
ције да свој будући развој заснива на принципу одрживости. има специфично и вредно 
природно и културно наслеђе, веома изражен биодиверзитет у природи, култури, 
привреди, специфичну и још увек очувану традицију и још релативно очувану животну 
средину у појединим деловима. 

град Београд ће настојати да очува одрживост ресурса (нарочито необновљивих), 
квалитете природног и културног наслеђа и да унапреди симбиозу између становништва 
и њиховог природног и животног окружења. то ће се постићи:

a) развојем органског односа природне и грађене средине,
б)  одговарајућом организацијом усмереном ка максималном увећавању јавног 

добра и јавног интереса,
в)  очувањем природног и културног диверзитета, наглашавањем локалне 

традиције, неговањем стила и форме у архитектури,
г)  развојем еколошки прихватљивих понашања у пољопривреди, енергетици, 

рударству, индустрији, саобраћају, туризму и другим активностима,
д)  давањем подршке формирању „културног пејсажа“, заштитом предела према 

европској конвенцији и посебно
ђ)  апсолутним спречавањем даљег бесправног узурпирања земљишта и грађења.

јачање конкурентности, као једна од кључних европских развојних идеја, 
представљаће и фундаментални принцип града Београда као потенцијално снажне 
метрополе у југоисточној европи, а временом и шире. увећана конкурентност као по-
следица јачања територијалне кохезије града Београда постићи ће се:

а)  активирањем бројних умртвљених ресурса и мобилизацијом до сада 
  неактивираног територијалног капитала,
б)  смањењем потребе за социјалним интервенцијама на подручјима економске 

или социјалне кризе на својој територији,
в)   јачањем знања, задржавањем висококвалификоване радне снаге и јачањем 

капацитета управе и институција,
г)  омогућавањем просторне дифузије развоја и равномернијег коришћења 

потенцијала и ресурса на целокупној територији. Снажну конкурентност града 
Београда омогућиће његове компаративне предности, као што су: стратешка 
географска позиција, повољна клима за инвестирање и пословање, подстицајан 
порески и финансијски систем, висококвалификована радна снага, модерна 
легислатива, одлична инфраструктура и регионална приступачност, савремени 
телекомуникациони системи и бројни културни, забавни, спортски и рекреа-
тивни капацитети.
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град Београд ће настојати да освоји значајнију позицију, пре свега у свом регио-
налном окружењу, а потом и у ширим европским оквирима. оперативни циљ ће 
бити постизање вишег нивоа у систему метрополитенских градова европе, са MEGA4 
на MEGA3 (Metropolitan Growth Area). конкурентност града Београда ће се постићи 
одређеним мерама и политикама економске, комуналне, земљишне и пореске политике, 
реорганизацијом односно децентрализацијом јавних служби, способношћу и укључе-
њем приватног сектора у партнерства са јавним сектором, као и акцијама функционалне 
интеграције и кооперације града са другим градовима и регионима у европи.

кохезија целине града Београда ће у све већој мери зависити од приступачности, 
односно повезаности инфраструктуром, али и од квалитетне одрживости економског 
и социјалног система, а здравље грађана ће бити превасходни критеријум. што се 
тиче инфраструктуре, значајна снага града Београда је у томе што њиме пролазе два 
европска коридора – X и VII. Слабост је у томе што коридор X пролази кроз сам цен-
тар Београда, изазивајући огромне функционалне и еколошке проблеме, а коридор 
VII – река Дунав – није искоришћен на прави начин. гашењем луке на десној обали, 
без истовремене изградње луке на левој обали Дунава, Београд би изгубио неслућен 
развојни капацитет. Другу слабост кохезије представља чињеница да се градом, као 
целином 17 општина, не управља на одговарајући начин, односно практичном поделом 
власти на нивоу Београда и седам приградских општина. 

Према томе, кључни задатак ће бити јачање кохезије целине града: (а) повећањем 
приступачности, (б) уравнотеженим развојем одрживе економије и (в) унапређењем 
начина управљања градом као целином, уз истовремено усавршавање начина  
управљања мањим територијалним јединицама.

Полицентричност ће бити једна од најважнијих политика града Београда, 
са циљем да територијални капитал и неискоришћени потенцијали буду употребљени 
на оптималан начин. Београд са обреновцем, Лазаревцем и младеновцем, као субре-
гионалним центрима Србије, и са мањим урбаним центрима на својој територији, 
настојаће да политиком полицентризма увећа своју конкурентност у констелацији 
европских метропола. развој полицентризма и уравнотеженог урбаног система, као и 
јачање односа између урбаних и руралних подручја, треба да умањи данашњи дуали-
зам и диспропорцију градских и приградских општина. у том смислу град Београд ће 
дати подстрек и подршку развоју урбаних центара на својој територији и унапређењу 
односа ових центара са бројним селима у окружењу. то ће унапредити једнакост и 
приступачност инфраструктури и знању и промовисати једнакост у заштити природног 
и културног наслеђа ради јачања идентитета појединих делова града. град ће већу 
пажњу посветити контроли физичког развоја урбаних центара и села, уравнотежењу 
у опремању социјалном и физичком инфраструктуром, одрживој употреби ресурса, 
посебно енергетских, водних, као и обезбеђењу еколошки ефикасног транспорта.

Приступачност града Београда, односно њено јачање на нивоу целине у ширим 
регионалним оквирима и на нивоу његових територијалних јединица, биће један од 
кључних принципа у политици града Београда, као један од најважнијих критеријума 
његовог успешног и одрживог развоја. Приступачност важним тачкама на територији 
града, као што су урбани центри, сва насељена места, привредне зоне, објекти тури-
стичке атракције и сл., треба да обезбеди грађанима лакоћу и безбедност комуницирања, 
инвеститорима ефикасније функционисање објеката, зона или комплекса у које желе да 
инвестирају, а туристима удобнију и лакшу доступност појединим одредницама. 
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одговарајућа социјална инфраструктура треба да буде обезбеђена у свим насељеним 
местима, према рангу на коме се место налази, а предност ће имати здравствени 
објекти и објекти за васпитавање и образовање, према могућностима града и локалне 
заједнице. техничка инфраструктура треба да обезбеди: 

а)  повезивање и приступачност града у регионалном контексту свим видовима 
саобраћаја као и магистралних енергетских, хидротехничких и информационо-
телекомуникационих система,

б)  јачање и усавршавање веза између Београда и урбаних центара на територији 
града, са посебним значајем развоја приградске железнице („Беовоз“),

в)  развој мреже локалних саобраћајница и друге инфраструктуре која повезује и 
опслужује локални ниво насеља.

Посебан значај град Београд ће посветити развоју мултимодалног система и чвора 
на својој територији, јавног саобраћаја високог капацитета, као и модернизацији и 
развоју железничког, ваздушног и речног саобраћаја у координацији са републиком. 

идентитет града Београда представљаће све важнији основ и подршку за развој 
привреде и посебно за развој туризма, али и за осећај припадности грађана територији 
на којој живе. идентитет града Београда данас обележава углавном централна зона 
Београда и, у апсолутном смислу, положај Београда на ушћу Саве у Дунав. на локал-
ном нивоу идентитет чине мањи урбани центри са својим специфичним обележјима. 
географске особине града са природним диверзитетом, међутим, нуде шансу да се 
истакну карактеристичне особине неколико крупних географских целина у Срему, 
Банату, шумадији и дуж великих река Саве и Дунава. осим тога, особине урбаних и 
руралних целина, специфичног културног и економског обележја, биће коришћене 
више него до сада са намером да се усаврше идентитет и физичка структура градских, 
али и сеоских насеља као саставних и међусобно повезаних делова јединствене целине 
града Београда. нагласак ће бити на обнови постојећих урбаних структура, централних 
делова посебно, њиховој компактности, идентитету, мешовитој намени, зеленим повр-
шинама, речним обалама, као и објектима и комплексима од капиталног значаја. у томе 
ће природно и културно наслеђе имати посебну улогу, те ће град настојати да овај део 
свог капитала максимално културно и економски вреднује, те да тиме конкурише на 
посебан начин метрополама у европском окружењу.
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ОДРжИВА ПРИРОДНА 
И жИВОТНА СРЕДИНА 
И уНАПРЕђЕН ИДЕНТИТЕТ 
ГРАДА БЕОГРАДА
у будућем развоју града Београда биће поштована два темељна 
принципа. Први принцип је увођење еколошке свести, односно 
идеје о неопходности одрживе природне и животне средине 
као предуслова развоја. Други принцип је јачање идентитета 
града Београда и његових препознатљивих географских 
и културних целина као предуслов вишег нивоа привлачности 
за његове грађане, пословне људе, инвеститоре и госте.

осећај припадности грађана граду Београду и његовим деловима 
на шумадијској, сремској и банатској страни, као и у посавском и 
подунавском појасу, постићи ће се унапређењем идентитета заснованог 
на географском, културном или економском диверзитету, очуваној 
природи и квалитетној животној средини. To истовремено треба 
да повећа степен привлачности града и његових делова за све оне 
који ће у њега долазити из пословних или туристичких разлога.
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Заштита и унаПреЂеЊе 
ПрироДе и животне СреДине

Планска територија (17 београдских општина у њиховим административним границама) 
не поклапа се са границама природних и предеоних целина, пре свега због различите 
конфигурације терена.

земљишни потенцијал: најплоднија земљишта налазе се северно од Саве и Дунава, 
у Панонској равници и у околини обреновца. ова територија је недовољно пошумљена 
(9,9%, оптимално је 27,3%) и неравномерна, углавном у виду изолованих комплекса.

водни потенцијали: хидролошке одлике овог подручја су различите. алувијалне 
равни великих река (Дунава, Саве и колубаре) богате су 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 
садашње територије града (уз Саву и Дунав, приобаље мораве и Дрине). готово сва 
алувијална изворишта по капацитету премашују потребе садашњих корисника и могу да 
се користе и за регионално водоснабдевање.

Геотермални потенцијали: представљају значајан ресурс који се може користити 
вишенаменски: за топлификацију, изградњу балнеомедицинских центара, туризам, 
спорт и рекреацију. Потенцијалне локације су гроцка, кораћица код младеновца, 
обреновац, Сланачки кључ.

Минералне сировине: највећи значај имају лигнити и пратеће минералне 
сировине (кварцни песак, глине, дијатомит), као и лежишта грађевинског материјала 
(шљунак, песак и кречњак). остала рудна налазишта немају већи економски значај 
(олово, цинк, жива, гвожђе).

климатске карактеристике: подручје метрополитена Београда налази се у области 
умереноконтиненталне климе са локалним варијететима. Средња годишња температура 
ваздуха износи 11,6оС, а просечна годишња количина воденог талога је 659 mm. 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 ваз-
душна струјања јесу индикације да се у будућности може рачунати на соларну и еолску 
енергију, односно на економски и еколошки значај ових потенцијала.

Присуство великог града нужно мења своју околину. Деградација природе и 
пре дела настаје услед процеса индустријализације и урбанизације, као и повећања 
пољопривредних површина. интензивном агротехником, садњом плантажних брзо-
растућих врста дрвећа, уништавањем међа, живица, појединачних стабала, природни 
екосистеми постају расути и сиромашни врстама, а предели визуелно и биолошки 
једнолични.

угроженост земљишта уз токове великих река последица је прекомерног иско-
ришћавања шума и сече приобалне вегетације. Проблематична је и изградња акумулација. 
током експлоатације, старе постају складишта отровног муља, који је немогуће очистити 
протоком јер би тиме био угрожен живи свет низводно од акумулације. Површинске 
копове треба рекултивисати да би се санирали негативни ефекти рударских радова, као 
што су: депоније пепела, загађивање водотока, промена пејсажа.

мочварни и влажни екосистеми су веома угрожени. људска активност (повећање 
обрадивих површина, изградња мелиорационих система, рени бунара, употреба вештач-
ких ђубрива и хемијских средстава) узрокује губитак изворних вредности због којих се 
обедска бара налази на листи конвенције о мочварама које су од међународног значаја 
– рамска конвенција. Због непланског искоришћавања шума, подизања викендица и 
неадекватног регулисања водених токова, јужни, брдовити део метрополитена суочава се 
са проблемом водоснабдевања, девастацијом земљишта и загађењем природне средине.
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метрополи тен ско подручје Београда са непо сре дним окружењем представља, 
у садашњим оквирима, индустријски најразвијенију зону у земљи. у овој зони лоцирана 
су три нај снажнија комплекса хемијске индустрије (Панчево, шабац и Барич), интен-
зивна површинска експлоатација лигнита (Лазаревац), производња енергије (обреновац, 
велики црљени). ови комплекси истовремено представљају и еколошки најугроженија 
подручја. ве лика концентрација становништва и индустрије проузроковала је 
загађивање ваздуха, воде и земљишта, као и друге 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. еколошка 
категоризација подручја града Београда према степену загађености указује на 
заступљеност седам категорија угрожености квалитета животне средине:

– I категорија – обреновац, Лазаревац;
– II категорија – Београд, младеновац;
– III категорија – појасеви дуж аутопутева и магистралних железничких пруга;
– IV категорија – насеља у рубном појасу Београда;
– V категорија – гроцка;
– VI категорија – Барајево, Сопот и
– VII категорија – ненасељена подручја без извора загађења. 

Подручја која се сврставају у прве четири категорије начелно представљају 
ограничење за еколошки одрживи развој подручја. Са друге стране, значајан 
потенцијал представља еколошки одговорно коришћење простора у подручјима V, VI и 
VII категорије. 

Основни стратешки циљ
Jедан од кључних приоритета будућег развоја града Београда је постизање рационалне 
организације, коришћења и уређења простора у складу са очувањем постојећих 
природних вредности и заштитом животне средине. овај циљ могуће је остварити 
само усклађивањем потенцијала и ограничења у располагању природним и створеним 
вредностима предметног простора.

Стратешки циљ у области заштите и унапређења животне средине града Београда 
је обнова и унапређење деградиране животне средине, рециклирање грађевинског 
земљишта и активирање браунфилд 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, као урбаном систему највеће сложености и активности  �
(саобраћај, индустрија, комуналне активности и др.);
у општини обреновац са изразитим проблемима у енергетици (термоелектране       �
A и Б), у односу према реци Сави, као и у саобраћају, индустрији и пољопривредном 
земљишту;
у општини Лазаревац су изразити проблеми енергетских ресурса од стратешког  �
значаја за републику са бројним еколошким и социјалним проблемима;
у општини младеновац су изразити проблеми у индустрији и хидротехничким  �
системима;
у општини гроцка постоје проблеми у хидротехничим системима, односу према  �
Дунаву, пољопривредном и грађевинском земљишту.
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оперативни циљеви и задаци су:

очуваЊе ПоСтојећих ПрироДних вреДноСти
град ће:

резервисати и чувати подручја и вредности која се из стратешких разлога не смеју  �
заузимати ни деградирати (изворишта водоснабдевања, заштићена природна до бра, 
заштитни по јасеви и др.);
задржати и штитити природно вредне и очуване екосистеме, као и просторе у  �
којима ква литет животне средине није би тније нарушен;
ускладити потенцијале и ограничења у располагању природним вредностима  �
и ресурсима предметног простора, у складу са одрживим развојем и заштитом 
животне средине;
рационално користити природне ресурсе, нарочито воде, енергетске сировине и  �
сировине грађевинских материјала;
очувати шумско и пољопривредно земљиште. �

Превентивна Заштита оД ЗагаЂиваЊа
град ће:

спроводити систематска праћења (мониторинг) квалитета ваздуха, воде, земљишта  �
и нивоа буке, са циљем да се добију правовремене и поуздане информације о 
загађености, односно квалитету животне средине;
ефикасно заштитити изворишта водоснабдевања, природна и културна добра од  �
загађивања;
развој привреде и саобраћаја планирати у еколошком складу са становањем,  �
рекреацијом и заштићеним добрима;
спровести превентивне мере заштите од свих планираних активности које могу  �
угрозити постојећи квалитет животне средине;
повећати степен рециклирања отпадних материја и омогућити безбедно  �
депоновање свих врста отпадних материја, са основном оријентацијом ка 
успостављању регионалног система;
смањити ризик од хемијских удеса у индустријским постројењима у процесу  �
производње и складиштења опасних и штетних материја, као и при њиховом 
транспорту.

оБнова и унаПреЂеЊе ДеграДиране  
животне СреДине и БраунФиЛД Локација
град ће:

извршити санацију и рекултивацију земљишта деградираног услед индустријских,  �
рударских и енергетских активности – тзв. „еколошких црних тачака“ (површински 
копови и одлагалишта јаловине у колубарском басену, депоније пепела и шљаке у 
обреновцу и др.);
уклонити „дивље депоније“ и извршити санацију и рекултивацију постојећих  �
несанитарних комуналних депонија/сметлишта;
унапредити квалитет пољопривредних површина деградираних неадекватном при- �
меном агрохемијских средстава, као и отпадним водама и стајским ђубривом са 
фарми;
смањити загађеност површинских вода активирањем и/или унапређењем система  �
за пречишћавање комуналних и индустријских отпадних вода;
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смањити загађеност ваздуха која настаје као последица процеса сагоревања  �
фосилних горива лошег квалитета (првенствено мазута и лигнита у топланама и 
термоелектранама у обреновцу и Лазаревцу) применом адекватних мера заштите; 
смањити ниво аерозагађења и буке у централним зонама града, као и дуж  �
прометних саобраћајница.

БеЗБеДноСт граЂана

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 урбани-
стичких планова, али и ангажовањем служби задужених за безбедност грађана и свих 
капацитета локалне самоуправе, грађана и цивилног сектора.

Да би се остварио основни циљ, град Београд ће испунити следеће основне задатке:

за заштиту од земљотреса:

биће урађена карта сеизмичке микрорејонизације града, �
приликом пројектовања и грађења биће примењене све прописане норме које  �
обезбеђују зграде да издрже један степен више од предвиђеног за зону грађења;
урбанистички планови ће дефинисати безбедне површине на слободним  �
просторима које би евентуално представљале зоне евакуације и склањања 
становника.

за заштиту од поплава град ће:

реконструисати осетљиве делове насипа и обалоутврда на Сави и Дунаву; �
уклопити заштитне системе у урбано окружење; �
применити активне мере ублажавања поплавних таласа на бујичним водотоцима; �
строго забранити грађење у зони ножице насипа; �
увести сложене системе заштите од подземних вода и виших кота насипа који  �
штите од поплава у зони Београда, ради умањења утицаја успора Дунава;
обновити дренажне системе у зони Панчевачког рита и макиша. �

за заштиту у зони клизишта град ће:

забранити грађење у зони клизишта; �
предузети адекватне мере санације, мелиорације нестабилних терена и др.; �
извршити допунскa инжењерско-геолошкa испитивања. �

за заштиту од криминала град ће:

применити превентивне мере које обухватају легислативни и институционални  �
оквир;
ангажовати цивилни сектор који пружа подршку жртвама насиља; �
едуковати грађане у оквиру локалне заједнице; �
уредити и побољшати услове коришћења јавних простора; �
предузети обесхрабривање, одвраћање и репресију; �
активирати комуналну полицију као нови облик заштите грађана и простора од  �
незаконитих и противправних акција у окружењу заједнице.
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концепција заштите и унапређења  
природе и животне средине

Заштита животне средине града Београда представља један од императива будућег 
развоја овог подручја, нарочито у динамици његове реализације. Град се, генерално 
(стратешки), мора определити за еколошки развој, али не такав који ће кочити 
економски и социјални развој, већ еколошки развој који ће бити интегрална 
компонента општеприхваћеног принципа одрживог развоја. Стратегија одрживог 
развоја подручја града Београда огледа се у његовој детаљнијој планској организацији 
и уређењу путем вредновања капацитета тог простора у односу на одговарајуће делат-
ности и активности у њему. одрживост, у овом случају, треба посматрати као креативан 
процес успостављања равнотеже између природних ресурса и урбаних функција 
Града у партнерском односу свих интересних група у граду. Стратегија одрживог 
развоја града обезбедиће широки оквир за интегрисање аспеката заштите животне сре-
дине у све секторе, почев од намене земљишта, преко привредне, комуналне, земљишне 
и стамбене политике, планирања унапређења саобраћаја, управљања токовима воде, 
енергије, отпадака итд.

активна политика заштите животне средине, укључујући и рационално коришћење 
ресурса, неће бити само услов за укупно унапређење квалитета живота у граду, већ 
и значајан подстицај друштвено-економског развоја. такав приступ подразумева 
интегрисање критеријума заштите животне средине у секторске развојне политике 
града и разматрање питања утицаја на животну средину при доношењу управљачких 
одлука, и на нивоу појединачних општина, јавних и других предузећа, и на нивоу  
целокупног града.

Све делатности и развојни процеси на посматраној територији, расположиви 
потенцијали, али и одређена ограничења развоја, утичу на одређени начин на 
окружење. Пошто је реч о простору на чијим ће појединим деловима активности бити 
динамичније, односно биће интензивније коришћен, може се утврдити основна развојна 
концепција која представља полазну основу за заштиту, а то је: природна и животна 
средина подручја града београда мора бити заштићена и уређена на нивоу високог 
стандарда који одговара његовим природним капацитетима и амбицијама одржи-
вог развоја Града. 

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 мера систематског праћења 
квалитета ваздуха, смањењем загађивања ваздуха загађујућим материјама испод 
прописаних граничних вредности имисије, предузимањем организационих, техничко-
технолошких и других потребних мера за смањење емисије, као и праћењем утицаја 
загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину.

заштита вода и њихово коришћење оствариће се у оквиру интегралног управљања 
водама, спровођењем мера за очување површинских и подземних вода у смислу 
њихових резерви, квалитета и количина. воде се могу користити, а отпадне воде 
испуштати уз примену одговарајућег третмана, на начин и до нивоа који не представља 
опасност од загађивања. 

заштита, коришћење и уређење земљишта обухватиће 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. 
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Посебан значај за заштиту земљишта на предметном подручју, у наредном периоду 
развоја, имаће ревитализација и рекултивација површинских копова колубарског 
лигнитског басена, као и депонија пепела и шљаке у обреновцу. 

Управљање отпадом спроводиће се према важећој стратегији, по прописаним 
условима и мерама поступања са отпадом у оквиру система сакупљања, транспорта, 
третмана и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим активностима и бригу о 
постројењима за управљање отпадом.

заштита предела примарног еколошког и естетског значаја спроводиће се као 
приоритетна заштита постојећих отворених рекреативних простора и природних 
пејсажа према европској конвенцији о заштити пејсажа.

ова концепција ће се остварити тако што ће се:

обезбедити квалитетна животна средина � , што подразумева чист ваздух, довољне 
количине квалитетне и хигијенски исправне воде за пиће, затим очуваност 
пољопривредног земљишта, екосистема и биолошке разноврсности, квалитетне 
површине за рекреацију и туризам, здравствено безбедну храну, уређеност  
насеља и сл.;
постићи рационална организација, уређење и заштита простора �  усклађивањем 
његовог коришћења са могућностима и ограничењима у располагању природним 
ресурсима (пољопривредно земљиште, шуме, воде и др.) и створеним вредностима;
зауставити даља деградација природне средине �  (ваздух, вода, земљиште и др.) 
одређивањем стања, приоритета заштите и услова одрживог коришћења простора и
предузети адекватне превентивне мере �  уз успостављање система контроле свих 
облика загађивања.

то подразумева:

индустријску производњу и складишта који ће бити концентрисани у оквиру  �
индустријских зона, уз економичније коришћење земљишта и посебну заштиту 
околине од могућег загађења;
заштиту и уређење  � пољопривредног земљишта, према савременим принципима 
одрживе пољопривреде и усклађеног обима и начина коришћења пољопривредног 
земљишта са природним условима и ограничењима локалне средине;
развој  � туризма заснован на природним предиспозицијама подручја града, који 
неће угрожавати еколошки уравнотежене целине нити квалитете природног 
предела;
развијену и модерну  � саобраћајну инфраструктуру, која ће обезбедити несметан 
локални економски развој, пружити квалитетан живот становништва и поштовање 
основних еколошких стандарда;
заштиту простора и  � сливних подручја површинских вода, заштиту подземних 
вода и језера на нивоу највишег еколошког квалитета;
развој појединих сегмената  � комуналне инфраструктуре који ће обезбедити 
одговарајући систем: сакупљања и депоновања отпада, сакупљања и рециклаже 
сировина, систем даљинског грејања и систем сакупљања, прераде и испуштања 
отпадних вода; 
развој и унапређење  � шумарства на подручју града, што ће потврдити висок 
еколошко-економски идентитет шума с обзиром на релативно мале површине  
под шумама.



33 
ОДРжИВА ПРИРОДНА И жИВОТНА СРЕДИНА 
И уНАПРЕђЕН ИДЕНТИТЕТ ГРАДА БЕОГРАДА

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 
ГРАДА БЕОГРАДА

унаПреЂеЊе иДентитета  
цеЛине и ДеЛова граДа БеограДа

1.  територија града Београда заузима површину од 322.268 hа, од чега 2.766 hа 
покривају реке и приобално земљиште. на тој територији живи 1.576.124 станов-
ника (попис из 2002. године), што даје густину насељености од 489 становника/km2, 
односно 5 становника/hа. они живе у 586.889 станова са 567.325 домаћинстава. у 
приватном власништву је 98% станова. уже подручје града, обухваћено генералним 
планом Београда (2003), заузима простор од 77.600 hа и обухвата десет градских 
општина. урбани центри седам приградских општина имају своје генералне планове. 
читава територија има јединствен обухватни стратешки план, регионални просторни 
план административног подручја града Београда (2004), док просторне планове 
приградских општина имају општине обреновац (2007) и Сурчин (пред усвајањем). 
генералне планове имају сви урбани центри града Београда, осим Сурчина и гроцке.
Са преко 140 насеља, од којих нека имају значај европске метрополе (Београд), неке 
субрегионалног центра у Србији (обреновац, Лазаревац, младеновац), преко неко-
лико мањих урбаних центара, па све до великог броја сеоских и полуурбаних насеља, 
град Београд као метрополитен са особинама региона има разнолике специфичности 
на својој територији. оне чине основни идентитет града и његових делова, зависно 
од географских, социјалних или функционалних карактеристика. у њему се посебно 
истиче насеље Београд, као највећа агломерација, центар привреде, пословања, 
културе и администрације, који представља основни кохезиони фактор, не само града 
Београда, и који управља великим системима насеља, предела и функција.

2.  капитални симбол европског идентитета града Београда је ушће Саве у Дунав, док 
препознатљивости на националном и регионалном нивоу у мањој мери доприносе 
значајни природни и градитељско-уметнички елементи: авала, космај, велики 
шумски комплекси и „урбане иконе“ као што су: Победник са калемегданском 
тврђавом, храм светог Саве, црква светог марка, Саборна црква са Патријаршијом, 
нови Београд, архитектура модерне, ташмајдански парк, топчидер са кошутњаком, 
ада циганлија и речне (неуређене) обале, торањ на авали (у току је реконструкција) 
и други.

3.  Посебна пажња града и надлежних институција биће посвећена недовољно 
промовисаној архитектури модерне и неомодерне, недовршеним градским трго-
вима, чаршијама у гроцкој и обреновцу и другим елементима урбаног идентитета, 
најзначајнијим просторима и објектима природне и културне баштине, као и 
организовању значајних културних пејзажа. то се нарочито односи на:

а)   артикулисање идентитета грађевинског подручја на банатској страни са 
потенцијалним центром у Борчи, што ће се утврдити урбанистичким плановима;

б)   истраживање, припрему и реализацију великих развојних пројеката дуж обала 
Саве и Дунава;

в)   постепено уређење дуж пута према гроцкој, са гроцком као центром и 
чаршијом, као и на артикулисање и строжу контролу грађења на простору 
недефинисаних насеља између Београда и гроцке;

г)   успостављање и идентификовање шумадијског потеза авала – трешња – 
губеревачке шуме – космај, са рипњем, Сопотом и Барајевом, као специфичним 
подавалским и поткосмајским центрима;

д)  јаче профилисање младеновца, са неискоришћеним туристичким потенцијалима 
око Селтерса, марковачког и рабровачког језера;
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ђ)  активирање туристичких и привредних потенцијала простора око Лазаревца,  
са рекултивацијом напуштених рудних копова;

е)  бољу идентификацију посавског и колубарског подручја, са обреновцем као 
центром и његовом чаршијом;

ж)   успостављање идентитета у специфичном руралном сремском и посавском 
амбијенту на левој обали Саве, са Сурчином као урбаним центром;

з)   изоштравање критеријума за обнову и уређење најдрагоценијих урбаних целина 
старог језгра Земуна и централне зоне Београда;

и)   постепену обнову и модернизацију села у периурбаном појасу, са специфично-
стима Подунавља, Посавине, Баната, шумадије и Срема.

4.  уредно и атрактивно културно наслеђе биће уређено као културно-историјска и тури-
стичка атракција. осим бројних архитектонских и уметничких вредности у Београду, 
посебна пажња ће бити посвећена културним стазама из римског периода дуж 
Дунава, етнопарку Лесковац код Лазаревца, манастирима око космаја, великом рат-
ном острву, даљем уређењу аде циганлије и другим бројним споменицима природе 
и културе. уређење савског амфитеатра на обе обале Саве, ангажовано уређење обала 
Саве и Дунава (у координацији са републиком), као и апсолутна заштита неугрожених 
подручја у општинама Сопот, Барајево, младеновац (северни део) и Лазаревац (јужни 
део), треба да допринесе унапређењу идентитета града као целине и његових старих 
делова.

Основни стратешки циљ 
општи циљ стратегије развоја града са становишта физичке структуре јесте да се  
профилише и истакне идентитет и унапреди физичка структура центра београда, 
свих градских, приградских и сеоских насеља, као саставних и међусобно повеза-
них делова целине метрополитена београда, да би он поново постао препознатљив, 
економски и туристички привлачан, конкурентан и доминантан у региону запад-
ног балкана и југоисточне европе.

град Београд, појам најчешће коришћен за заједницу десет градских општина, 
и то не на целокупној својој територији4, прилично је изграђен и уређен у периоду од 
2000. године, на крилима нове политичке, економске и друштвене климе. Београд је 
економски, професионално и управно најснажнији па се због тога и његова физичка 
појава најснажније развија и намеће у контексту метрополитена и читаве Србије. 
на таласу ентузијазма и убрзаних промена, ободна насеља града као и ванградске 
општине незаслужено остају без подршке и смерница за развој, што се посебно односи 
на подручја између, ни градска ни сеоска, претежно неизграђена, али на удару нових 
инвестиција и са тенденцијом да се ускоро изграде. Будући да општине, које су мање 
просторно и функционално зависне од града Београда, раде своје стратегије развоја5, 
просторне и урбанистичке планове и све нуде своје потенцијале за нове инвестиције, 
на целом  подручју града треба да буде успостављена боља комуникација и 
координација, било због бољег заједничког наступа, било због рационалног трошења 
ресурса и комплементарне понуде садржаја. 

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

Да би компактан град Београд био конкурентан у југоисточној европи, неопходно 
је да се одреди према неким локалним и неким савременим, глобалним проблемима 
савремених градова. као и целој Србији, његов проблем су нерешена власничка 
структура, денационализација имовине у најави, пренета права и управљање 
земљиштем, као и неажуран катастар земљишта везан за власнички статус.  

4  градске општине Палилула, Звездара, 
вождовац, раковица и чукарица имају 
веће делове под сеоским атарима, 
који су, међутим, функционално и 
административно везани за Београд.

5   Према Статуту града Београда, седам 
 приградских општина, за разлику од 
 10 градских, имају додатне надлежности.
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то су проблеми који директно утичу на врсту и динамику јавних инвестиција и 
одабир инвеститора и механизама за управљање простором, било изграђеним било 
неизграђеним, природним. у том погледу велики проблем Србије, па и Београда 
представља наслеђена и актуелна неформална – нелегална градња. она ће бити 
спречавана и санкционисана према закону, а већ изграђени делови, ван јавних 
површина, и када је могуће, биће прилагођени и укључени у градско ткиво преко 
урбанистичких планова и посебних услова.

оперативни циљеви и задаци су:

СтаБиЛна ПоЛитичка воља уСмерена ка оДрживом 
ФиЗичком раЗвоју и уреЂеЊу граДа
ово ће се постићи путем:

евиденције и планирања �  одрживог односа према елементима природе, пејсажу и 
еколошки осетљивим и вредним подручјима (велико ратно острво, форланд Дунава 
и сл.);
очувања и унапређења �  постојећих слободних, природних, уређених и спонтано 
формираних зелених зона, које представљају равнотежу високоурбанизованим 
деловима градских насеља;
рационалног ширења градског грађевинског земљишта и очувања  �
неизграђеног, посебно природно квалитетног земљишта. Подршку ће добити 
стамбена и комерцијална изградња, која ће унапредити, трансформисати и 
ревитализовати изграђене делове града, посебно зону центра Београда, а према 
могућности рубна и неизграђена подручја;
урбане обнове и рационалног коришћења постојећих урбаних структура �  
повећањем квалитета, компактности, густина, трансформацијом превазиђених 
индустријских и комуналних намена у савремене урбане намене.
евиденције и планирања управљања богатством природе � , пејсажа и еколошки 
вредних подручја на целокупној територији, а посебно у самом центру главног 
града  (велико ратно острво и форланд Дунава, и у перспективи, рекреативно 
острво чапља);
одржавања, ревитализације и промоције културних добара, на целокупној  �
територији Града. укупно културно наслеђе један је од основних елемента 
уређења и просторног развоја града, а циљ Стратегије развоја Београда је и 
интегративна заштита и управљање као покретач туристичког и уопште економског, 
а ипак одрживог развоја целокупног подручја;
очувања и унапређења постојећих слободних, природних, уређених и  �
спонтано формираних зелених зона, које обликују неочекиване атрактивне 
пејзаже, и посебно еколошки вредних делова у приобаљу Саве и Дунава као 
равнотежа будућим високоурбанизованим, најпре приобалним деловима центара 
градских насеља. Положај Београда, природни диверзитет и културне вредности 
представљају основ за развој туризма и промоцију идентитета града;
инсистирања на традиционално мешовитим наменама,  � обезбеђењу и очувању 
активности, атрактивности и виталности свих зона.
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очуваЊе иДентитета цеЛине и карактериСтичних ДеЛова
овај циљ ће се постићи:

формирањем визије Београда, града будућности, преко концептуалних студија,  �
пројеката, конкурса, са изазовном темом „трећег Београда“;
очувањем изворног идентитета појединачних насеља, од централних градских  �
општина до рубних сеоских насеља, и његовим унапређењем и усклађивањем према 
заједничком  карактеру метрополитенског Београда;
унапређењем слике и карактера Београда, формулисањем елемената који га чине  �
посебним и активности које треба предузети да би се унапредио и истакао његов 
идентитет;
идентификацијом карактеристичних локалних „икона“, природних и грађених  �
симбола урбаних и руралних предела Београда;
артикулацијом и употпуњавањем физичких структура на левој обали Дунава; �
истицањем богатства различите архитектуре и типова урбаног ткива као наслеђа  �
различитих епоха, евидентирањем и промоцијом архитектуре модернизма у 
Београду, као и архитектуре друге половине XX века;
унапређењем јавних добара и простора – осим чврстог опредељења управе,  �
инвестиције за ове активности се додатно повећавају партнерством са приватним 
сектором и омогућавањем изградње савремених структура на просторима који 
окружују и формирају јавни простор; зато је неопходно да се Београд посвети 
очувању и унапређењу постојећих и стварању нових јавних простора и добара града 
на читавој територији;
промоцијом трагова времена друге половине XX века, архитектуре, комплекса,   �
насеља.

ПромовиСаЊе катаЛиЗатора раЗвоја
овај циљ ће се постићи:

утврђивањем могућих великих пројеката града (централних и приградских  �
општина) и приступањем изради студија оправданости за најреалније пројекте;
коришћењем културног наслеђа у туристичке и друге економски оправдане сврхе  �
(креативни сектор и креативне економије);
валоризацијом и презентацијом свих природних потенцијала Београда, био-  �
диверзитета, предела и природно вредних и заштићених локација, складно 
повезаних у потезе и целине које могу да привуку пажњу туриста из наше земље и 
европе;  
омогућавањем ефикасних гринфилд инвестиција и изградње на плански  �
предвиђеним локацијама (привредне зоне, привредни паркови уз обилазнице, 
комерцијалне зоне Београда, привредне зоне Лазаревца и обреновца, велике 
површине предвиђене за урбану реконструкцију централних делова града и нове 
стамбене зоне), као и развојем комерцијале и нових технологија;
искоришћавањем недовољно ефикасно коришћеног градског земљишта,  �
рехабилитацијом и урбанизацијом браунфилда и посебно зона индустријских и 
комуналних зона приобаља.
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 уСПоСтављаЊе (иЛи иСтицаЊе ПоСтојећих ) граДСких атракција
ово ће се постићи:

изградњом и промоцијом Београда као савремене урбане структуре са сачуваним  �
природним језгром;
промоцијом новог Београда као јединственог новог града у европи и свету са  �
карактеристичном архитектуром и функцијама;
унапређењем лица града и промоцијом нове архитектуре;  �
унапређењем постојећих и успостављањем нових јавних, културних, спортских и  �
забавних манифестација за промоцију и уређење града и његових урбаних центара, 
Сопота, младеновца, Лазаревца, обреновца и Сурчина;
промоцијом богатства природе субурбаног окружења и подстицање еко, сеоског,  �
викенд туризма. основни садржаји овог правца који представља део европског 
коридора VII везани су за културу, наутички и викенд туризам. шумадијски 
правац треба да активира најзначајнију туристичку зону Београда која ће да 
повеже са севера национални парк Фрушку гору, Сремске карловце, викенд зону 
у чортановцима, преко старог језгра Земуна и Београда као фокусне тачке, јужно 
преко авале, трешње, космаја, губеревачких шума са Липовачком шумом и даље 
преко младеновачке бање према опленцу, крагујевцу и аранђеловцу са Букуљом, 
Савско-колубарски правац може да се активира у туристичке сврхе на левој обали 
реке Саве, са везом код обреновца према десној обали;
развојем спорта са врхунским потенцијалима и ангажовањем на организацији  �
спортских манифестација, рекреативног, аматерског или професионалног 
карактера; 
модерном поставком културних итинерера, према којима културно нас леђе служи  �
као елемент уза јамног разумевања, плуралистичке интерпретације историје, облик 
исказивања културних укрштања у времену и простору и један од најважнијих 
елемената промоције градова и подручја; 
организацијом међународних конкурса и конференција. �

Сл. 12. 
културно наслеђе београдског 
подручја је једна од најважнијих 
атракција за туристе – културни 
итинерери предложени 
у регионалном просторном плану 
београда (рППАПГ београда, 2004)
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Промоција БеограДа – креативног граДа
реализација овог значајног циља ће се постићи:

подршком града индивидуалним и креативним продукцијама и пројектима којима  �
ће град и његови саставни делови развити сопствени идентитет;
јасним опредељењем за иновативне и нетипичне стратешке пројекте и реалним  �
схватањем поднебља и могућности кооперације јавних и приватних партнера;
укључивањем неформалног сектора, способних, креативних људи у део културне  �
продукције и званичне културне институције;
истраживањем аутентичног идентитета различитих културних средина на  �
сремском, банатском и шумадијском делу града Београда;
јачањем препознатљивог архитектонског лика и стварањем могућности да се  �
светске архитекте надмећу за капиталне локације и објекте града Београда;
омогућавањем креативним индустријама да уз повољне услове системски обнове и  �
оживе маркантне браунфилд локације у Београду и другим урбаним центрима града.

концепција развоја физичке структуре  
и урбаног идентитета

Физичка структура градских и сеоских насеља града Београда, коју чине три 
препознатљиве природне целине и идентитет урбаних центара, формираће се према 
следећим принципима:

принцип урбаног реда � , према препознатљивим особинама грађења и морфолошке 
структуре града и појединих насеља у њему;
принцип апсолутне заштите јавног добра и јавног интереса  � (улице, тргови, 
кејови, паркови, скверови, јавни објекти, коридори инфраструктуре итд.);
принцип усавршавања  � оног дела урбаног идентитета који је стекао позитивну 
афирмацију у досадашњем развоју;
принцип развијања локалног идентитета  � у зависности од културних и 
географских особина појединих делова града;
принцип заштите културног добра и развоја културног пејсажа  � који доприноси 
идентитету града и градских целина;
принцип заштите природног пејсажа, �  тамо где је очуван у складу са конвенцијом 
о заштити пејсажа;
принцип подршке креативности � , иновацијама и креативним индустријама на 
атрактивним локацијама;
принцип аутентичног дизајна, уз ангажовање светских имена  � у урбанизму и 
архитектури за капиталне целине или објекте.

концепција физичке структуре и урбаног идентитета града биће заснована на четири 
међусобно усклађена нивоа:

а)  ниво целине града;
б)  ниво појединих урбаних целина;
в)  ниво појединих маркантних потеза који повезују градске целине неком доми-

нантном функцијом (туризам, рекреација, спорт, култура, пословање и сл.);
г)  ниво појединачних маркантних локација и објеката који ће представљати 

репере идентитета града.
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у развоју урбаног система посебна пажња биће посвећена следећим стратешким 
променама:

уместо екстензивног урбаног раста, тежиће се  � преструктурисању и урбаној 
обнови уз побољшање положаја и идентитета мањих градова са специфичним 
амбијентима у оквиру целине града Београда и са усклађенијом структуром 
интерурбаних мрежа;
уместо досадашње хијерархије, у систему градова ће бити примењен  � модел 
разнородног, полицентричног и различито профилисаног  урбано-руралног 
система, са наглашеним амбијентом центра и везом са селима у окружењу;
да би се ефикасније испољиле различите урбане функције младеновца, Лазаревца,  �
обреновца, Барајева, Сопота, гроцке и других мањих урбаних центара, нужно је 
установити посебности, вредности и потенцијале сваког града понаособ уз 
логичну расподелу функција.

у трансформацији урбане структуре:

у планирању урбаног развоја града Београда узеће се у обзир  � услови тржишта и 
нови власнички статус земљишта и дати подршка приватној изградњи станова, 
али контролисано и плански. Приоритет ће добити обнова урбаних центара 
градских насеља, док ће целокупно насељено подручје општина бити сагледано 
према Закону, у некој врсти плана;
централни делови градских насеља ће бити обновљени  � чувањем њихове 
традиционалне физиономије и стамбене функције прожете пословним 
садржајем. Приоритет ће имати обнова урбаних стамбено-пословних четврти. 
изградња великих тржних и привредних центара биће строго контролисана и увек 
подвргнута мерилима амбијента, идентитета и квалитета животне средине;
захваљујући новим услугама, културним и забавним садржајима, као и новим  �
привредним и комерцијалним објектима (посебно у гроцкој, Барајеву, Сопоту и 
Борчи) биће унапређен урбани амбијент и биће отворена нова радна места;
критичан проблем бесправне изградње �  биће заустављен у сарадњи општинских и 
републичких власти, применом пакета системских мера, рестрикција и субвенција, 
којима ће се отклонити његови узроци и
централне зоне београда и земуна �  биће уређиване према квалитетном моделу 
урбане обнове и рестаурације, уз мере интензивног повезивања са обалама  
Саве и Дунава.
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Економски развој – одрживе 
активности и комуникације
успешан развој града Београда зависиће у највећој мери од 
његове економске конкурентности и приступачности. 
Принцип економске конкурентности у глобалној економској утакмици 
биће условљен степеном одрживог искоришћења територијалног 
капитала и потенцијала града, што ће захтевати да се покрену све 
снаге на локалном и градском нивоу. Принцип приступачности 
ће бити условљен одрживим развојем, реконструкцијом и 
модернизацијом свих мрежа техничке инфраструктуре, као 
и њиховом координацијом, а посебно уређењем и еколошки 
аргументованим развојем транспорта и саобраћаја.
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 раЗвој ПривреДе

 1.    рационалним коришћењем географског положаја града Београда, као и могућности 
прилагођавања његове привредне структуре савременим развојним процесима 
(глобализација, технолошка револуција, конкуренција на глобалном и интегрисаном 
тржишту...) и јачања конкурентних способности/предности у регионалним интегра-
ционим токовима, град Београд ће добити одређено место и улогу у међународној 
подели рада. у Србији је отпочела права транзиција, па се регионалне и локалне 
економије сусрећу са све већим изазовима. Процес глобализације брзо мења економ-
ски status quo, доноси и нове могућности, и повећане ризике. 
од 2000. године се запажа постепени и све бржи опоравак градске привреде. остварен 
је сталан раст друштвеног производа, по просечној годишњој стопи од око 5,6%, 
што је омогућило вишеструки раст друштвеног производа по становнику. Постепено 
се мења привредна структура – око 60% друштвеног производа формира се у 
терцијарном сектору, а трговина и сличне делатности остварују око 1/3 друштвеног 
производа, преузимајући на тај начин примат над индустријом.

 2.  Привредна структура Београда, у којој доминирају делатности терцијарно-квартарног 
сектора, дефинише његову улогу као организационог, управног, услужног, образовног, 
научноистраживачког, културног центра. истовремено се модернизује и  индустрија, 
одређујући Београду као индустријском центру значајно место у ширем регионалном 
оквиру. иако индустрија није доминантна делатност, она је као градотворна функција 
била фактор развоја центара у оквиру града Београда, пре свих младеновца, 
Лазаревца и обреновца, а они су повратно, агломерацијским формама и садржајем, 
подстицали развој индустрије.  
Данашњи развој комерцијалних делатности у Београду карактерише израженија 
полицентричност и децентрализација пословног простора на територији града 
(трговина, угоститељство, туризам, услужно занатство, пословне и финансијске 
услуге, као и остали пословни простор у комерцијалним зонама), што је и основна 
развојна оријентација. традиционални градски центри Београда и Земуна, са 
изразитом концентрацијом пословних садржаја из ранијих периода, постепено губе 
значај, посебно у области трговине, тако да се данас може говорити и о недовољној 
и неадекватној искоришћености тог простора. Са друге стране, пословни простор 
се врло динамично развија у посебно атрактивној зони новог Београда, где се врло 
интензивно граде модерни и крупни пословни простори различитих намена, што ће 
се и даље наставити. Значајни постају и прилазни правци Београду, зоне аутопута, 
обилазнице и укрштања са локалном путном мрежом, где је отворено и даље се 
отвара више изузетно атрактивних локација за изградњу објеката великих капаци-
тета (као што су тржни центри, хипермаркети, шопинг молови, бизнис, привредни 
и технолошки паркови итд.). у облике децентрализације спадају и центри нових 
насеља, трансформисани локални центри, мањи комерцијални садржаји у самом 
градском ткиву, посебни пословни комплекси итд. реално је очекивати постепену 
трансформацију постојећих привредних зона, нарочито централно лоцираних,  
у правцу услужно-комерцијалних и других прихватљивијих садржаја (дистрибутивни 
центри, услужни центри, велике трговинске јединице). комерцијалне делатности већ 
сада имају и имаће све значајнију улогу, као основни покретач развоја и промене, 
односно приближавања привредне структуре нивоу развоја у великим европским 
градовима. Полицентричан систем снижава трошкове комуницирања и уравнотежава 
развој, подстичући кохезију града, пре свега уједначавањем распореда пословног 
простора на целокупној територији Београда.
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3.  Запосленост се повећала са око 430.000 на око 650.000. Данас је око 67% запослених 
у услужном сектору. нарочито се запажа пораст запослених у самосталним 
делатностима. градски буџет је порастао са око 60 милиона (2000. године) на око 800 
милиона евра (2007. године). инвестициона активност је знатно израженија. у проте-
клим годинама појачане су активности на уређивању грађевинског земљишта. овоме 
треба додати и буџете комуналног сектора. у те активности је, током 2006. године, 
уложено преко 6 милијарди динара, или око 75 милиона евра, а за 2007. годину је 
планирано око 10 милијарди динара, или око 125 милиона евра6. 

4.  на подручју града је, од 2000. закључно са 2005. годином, изграђено преко 1,1 
милион m2 пословног простора, што значи да је са 24.457.115 m2 порастао на 
25.624.300 m2, а процењује се да данас износи око 27 милиона m2. Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда је у периоду 2001–2005. године доде-
лила око 324 локације укупне грађевинске површине око 2.732.000 m2. на подручју 
општина Палилула, Земун (са Сурчином) и нови Београд налази се највише 
пословног простора, с тим што је у периоду 2000–2005. највећи прираст остварен на 
подручју општине нови Београд. општине са најмањим прирастом пословног про-
стора су вождовац, Звездара и врачар.  
највећи део пословног простора користи индустрија – око 7,7 милиона m2 (око 
30%), потом трговина – око 3,5 милиона m2 (око 13,7%) и саобраћај, складиштење 
и везе – око 3,2 милиона m2 (око 12,5%). Структура тражње се у овом периоду 
мењала – највећи прираст је остварила трговинска активност – око 940.000 m2, 
потом индустрија – око 570.000 m2, и финансијске и друге услуге – око 547.000 m2. 
Структура изградње прати постепене промене у структури привреде, а остварени 
трендови се могу оценити као позитивни.

5.  Београд има изузетан положај и у националном оквиру потврђује – у њему се и даље 
налази највећа концентрација индустрије републике Србије, са 20,3% запослених, 
26,6% дохотка и 33,1% остварених инвестиција у индустрији Србије (општине у 
Србији 2005. рЗС).  
у унутарсекторској структури индустрије града Београда доминира прерађивачка 
индустрија, у којој ради око 75% запослених и остварује око 70% ДП и нД ове 
делатности на нивоу града. Подсектор производње електричне енергије, воде и гаса 
преузима примат у оствареним инвестицијама. 
 С друге стране, опадање производне активности праћено је смањењем улоге 
индустрије у друштвеном производу и дохотку привреде града са око 30% удела 
с краја 80-их година на око 25% у 2004. години. испољене тенденције развоја 
индустрије указују обликовање савременије структуре привреде града, у складу са 
функцијама метрополе у којој ће даље снажити услужни сектор градске економије 
на рачун смањења производно-прерађивачког. такве трендове прати и структура 
запослених са још увек израженим проблемом фиктивне и латентне запослености, 
посебно у  области индустрије. истовремено, уочљиве су промене у структури 
прерађивачке индустрије – напушта се радно-интензивна производња (индустрија 
одеће, предива и тканина, коже и крзна итд.), а јављају се производње засноване на 
знању и развоју нових сервиса, који су технолошки и иновационо интензивни.

6.   у просторно-функционалној структури градских општина индустријска делатност 
се налази у бројним производним зонама. у већини зона, индустрија је доминантна 
и делом је представљала фактор агломерирања осталих делатности. најзначајније 
су зоне у периферним или ивичним деловима континуално изграђеног градског 
подручја у непосредној близини магистралних и/или регионалних, првенствено 
друмских, понегде и железничких саобраћајница и пристаништа. По свом локационо-
развојном потенцијалу издвајају се нпр. производне зоне горњи Земун, аутопут и 

Графикон 1. 
Пословни простор по општинама 
(хиљ. m2), 2000. и 2005. године

Графикон 2. 
Пословни простор по секторима делатности 
(хиљ. m2), 2000. и 2005. године

6   извор: Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу ј.П. 
„Програм уређивања и давања 
у закуп грађевинског земљишта 
за 2006. и 2007. годину“. 
Подаци се односе на 10 централних 
градских општина. 
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Панчевачки рит, које обухватају око 50% површина на којима се одвијају производне 
активности (2001. године) са значајним производним комплексима у оквиру њих. 
С друге стране, наслеђене индустрије у централним градским просторима (било да 
је реч о зонама или дисперзно размештеним локалитетима, нпр. у новом Београду, 
ада хуја, или предузећа „Беко“, Памучни комбинат „Београд“ и др.) заузимају 
најбоље локације, али даљи развој њихове производне активности је неодржив због 
еколошких и просторних проблема. ове локације би могле поново да буду активиране 
захваљујући браунфилд инвестицијама, трансформацијом ка услужним тј. послов-
ним, стамбеним, образовно-културним или неким другим функцијама и облицима 
коришћења. такође, како се наводи у гП Београда, постоји недостатак понуде слобод-
них, опремљених локалитета довољно флексибилних и прихватљивих за различите 
врсте привредних и производних делатности. С друге стране, једна од предност града 
је функционисање Слободне зоне Београд (на површини од око 8 ha), са бројним при-
вредним активностима (прерада, складиштење, трговина и др.). то је потенцијално 
најдинамичнија форма агломерирања и генерисања развоја у просторно-урбаној 
структури градова и ширег окружења, што је посебно наглашено у ППрС7.

7.  када је реч о ширем приградском подручју, у три општине – Лазаревац, обреновац 
и младеновац, концентрисано је преко 85% запослених, друштвеног производа и 
дохотка производно-прерађивачког сектора седам приградских општина. изразито 
моносекторски развој општине Лазаревац израз је доминације рударско-енергетског 
подсектора и индустријских грана у функцији развоја екстрактивне индустрије са 
наглашеним стратешким републичким значајем. Структурни и просторни развој 
индустрије померен је изван општинског центра и представља константан извор 
конфликата са околином, утиче на висок степен угрожености свих елемената животне 
средине и на бројне социо-економске проблеме, које је узроковало пресељење насеља 
због ширења површинских копова, губитак пољопривредног земљишта и једнострана 
привредна структура. и привредни развитак општине обреновац је знатним делом 
утемељен на развоју државних стратешких индустријских грана (електроенергетски 
комплекс и некада развијен а данас запостављен хемијско-машински комплекс). 
Производно-индустријски капацитети лоцирани су у неколико диференцираних 
индустријских зона у непосредној близини општинског центра (индустријска зона 
уровци и Барич), а енергетски капацитети су распршени и у западном делу општине. 
За младеновац као индустријски центар карактеристично је неколико индустријских 
зона диверзификоване структуре индустрије, али непотпуне инфраструктуре. у 
осталим општинама нема већих просторних комплекса са индустријским активно-
стима. често се јављају проблеми просторне ограничености за даљи развој, ниског 
степена опремљености инфраструктурним системима и неадекватних мера заштите 
окружења.

8.  окренут будућности, град Београд ће промишљено истицати, подржавати и промо-
висати економски развој широким спектром продуктивних, одрживих и исплативих 
економских активности. 
Београд – град, метропола, регион – биће привлачан за инвеститоре и безбедан за 
улагања; иновациони центар усмерен на истраживања, унапређења знања, прихватање 
и примену информационих технологија; пословно-финансијски центар са развијеном 
трговинско-прометном функцијом, банкарским системом оспособљеним за пружање 
савремених услуга и развијеним тржиштем некретнина; туристички центар са раз-
новрсном туристичком понудом и специфичним духом. 
 град Београд треба да има снажан утицај на економске токове у југоисточној европи, 
као конкурентна метропола данас развијенијим суседним метрополама. 
 град Београд, са свим особинама макрорегиона (NUTS2), представља територијалну и 
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административну целину, која ће истовремено водити рачуна о равномерном развоју 
целокупне своје територије, стварајући неопходне услове за економску валоризацију 
и јачање територијалног капитала својих делова, као и афирмацију њихових специ-
фичности (идентитета), активно се повезујући са суседима и другим метрополама у 
европи. 
 развој инфраструктуре, улагање у знање, подстицање развоја малих и средњих 
предузећа, као и унапређење система јавног финансирања, биће механизми којима 
град и локалне заједнице могу да утичу на промену постојеће привредне струк-
туре, јер се на тај начин стварају услови за обухватније укључивање и економску 
валоризацију данас неискоришћеног потенцијала и територијалног капитала на 
целокупном подручју града.

Основни стратешки циљ
основни општи стратешки циљ је да се Београд боље позиционира међу метрополитен-
ским градовима и престоницама централне, источне и југоисточне европе. Полазећи 
од тога, неопходно је побољшати опште, структурне и просторне перформансе и 
карактеристике градске економије. основни циљ градске економије је непрекидан, 
динамичан, усклађен и конкурентан раст и развој уклопљен у глобалне визије 
и трендове развоја европе и света, трансрегионалне интеграционе токове и 
међународну поделу рада, заснован на принципима одрживости и исплативости, 
знању, тржишно потврђеном квалитету робе и услуга, стратешким компаративним 
предностима Града и препознатљивом идентитету у регионалним оквирима. 

конкурентна привреда значи повећање новостворене вредности, што ће захтевати 
повећање улагања у развој, истраживања, нова знања, нове технологије и нове облике и 
форме пословања и дисперзију производње и услуга како би се повећала флексибилност 
целокупне градске привреде. Претходно, будућа усмерења ће бити на улагањима која 
ће допринети промени привредне структуре, појачању развоја и проширењу услужних 
функција.

реализација основног стратешког циља привреде града уско је повезана са 
остваривањем следећих оперативних циљева и задатака:

иСкориСтити раСПоЛоживе ПотенцијаЛе граДа За ФормираЊе 
конкурентне ПривреДе и оБеЗБеЂеЊа ПроСПеритета
ово значи да ће град:

убрзати процес реструктурисања и побољшати перформансе и ефикасност  �
привреде;
развити и промовисати Београд као иновативни, прометни, услужни и  �
предузетнички центар;
побољшати имиџ Београда као повољног пословног окружења; �
омогућити стварање квалитетног партнерства између јавног и приватног сектора,   �
са циљем проширења извора и увећања финансијских средстава, али и заштите 
јавног интереса;
обезбедити формирање добро структурисаног тржишта рада. �
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оБеЗБеДити економСку активноСт у СкЛаДу Са ПотреБама и 
ПотенцијаЛима граДа. иСтицати ПреПоЗнатљивоСт граДа БеограДа 
и Његових ДеЛова, као и ПринциПе оДрживоСти и иСПЛативоСти
ово значи да ће град:

уважавати и унапређивати специфичности градског подручја (урбано и историјско  �
наслеђе Београда, нове пословне и трговинске центре, производне зоне, 
специфичне привредне центре, туристичке зоне, рурална подручја, браунфилд 
подручја и др.), подржавати развој мањих урбаних центара и могућности њиховог 
доприноса  дугорочном развоју града;
наћи равнотежу између развоја услуга и производње, у складу са потребом  �
побољшања карактеристика и перформанси локалне привреде (већег запошљавања, 
више стопе профитабилности, боље искоришћености територијалног капитала, 
израженије кохезије).

оБеЗБеДити ФинанСијСке реСурСе  
За реаЛиЗацију Стратешких циљева
ово значи да ће град:

рационално користити своју имовину и постојеће финансијске ресурсе; �
јачати финансијско-инвестициони потенцијал из сопствених изворних прихода и  �
партнерством са приватним сектором, посебно на стратешким инфраструктурним 
пројектима важним за економију и функционисање града Београда у целини;
дефинисати однос учешћа општинских и градских буџета и других јавних фондова  �
у задовољавању специфичних потреба града; остварити већа овлашћења у убирању 
фискалних прихода на сопственој територији и њиховом намењивању, посебно 
у делу капиталних улагања, дугорочно планирати и усмеравати развој путем 
капиталног буџета;
користити инструменте фискалне, земљишне и комуналне политике за привлачење  �
и усмеравање ка браунфилд и гринфилд инвестицијама.

оБеЗБеДити веће ЗаПошљаваЊе,  
као јеДан оД најЗначајнијих ПокаЗатеља  
економСког и СоцијаЛног раЗвоја
ово значи следећа опредељења града:

уважавајући смернице националне стратегије запошљавања 2005–2010, у складу  �
са визијом дугорочног развоја привреде града Београда, стратегија запошљавања 
значи отварање што већег броја квалитетних радних места заснованих на 
предузетништву, иновацијама и улагањима у капацитете. то се нарочито односи 
на отварање радних места у новим предузећима, услужном сектору и подручју 
истраживања и развоја. у процесу преструктурисања и развоју модерне економије, 
мала и средња предузећа ће имати посебно место у повећању запослености, 
одрживом расту и развоју, као и јачању социјалне кохезије;
за унапређење политике запошљавања веома важан ће бити макроекономски  �
амбијент. у том погледу је од посебне важности инвестициони амбијент, који се 
унапређује пружањем подршке новом бизнису, уклањањем баријера за покретање 
бизниса, као и снажењем судске и правосудне функције, са циљем гарантовања 
својинских односа. Перманентно улагање у људски капитал ће бити кључни фактор 
економског развоја и решавање проблема незапослености, с обзиром на узрочно-
последичне односе. мере активне политике запошљавања биће самозапошљавање, 
запошљавање приправника, јавни радови, преквалификације и доквалификације; 
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повећање запослености, свођење незапослености на најмању меру, укључивање  �
женске радне снаге, гарантовање рањивим групама становника запошљавање на 
одговарајућим пословима, пружање могућности старијем становништву да ради, 
изградња одговарајућег образовног система и др. представљају дугорочне циљеве 
развоја града Београда, који ће се, уз примену одговарајућих мера, остварити  
путем акционих планова.

развој терцијарних делатности
Основни стратешки циљ развоја услужног сектора је динамичан развој – доми-
нантна и покретачка улога у бржем свеукупном развоју Града и успостављању 
економске структуре компатибилне структурама других главних и великих гра-
дова европе.

Да би се тај циљ постигао, граду и свим градским институцијама (развојне, планерске 
и др.) предстоје бројни задаци, међу којима се посебно истичу:

развој и евалуација људског капитала у односу на преовлађујуће правце развоја  �
и његово стављање у функцију бржег развоја терцијарног сектора и посебно 
комерцијалних делатности и туризма;
поједностављивање и стандардизовање процедуре добијања свих потребних дозвола  �
за рад и регистрације, као и стимулативна, јасна и прегледна регулатива у интересу 
града, иностраних и домаћих инвеститора;
повећање приступачности и комерцијалне вредности старих језгара Београда  �
и Земуна другачијом саобраћајном регулацијом, уређењем и растерећењима 
централних зона града;
развој 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 (тржни центри, шопинг 
молови, хипермаркети, специјализоване велике продавнице одређених врста роба, 
сервиси, складишта са директном продајом на мало и велико, као и туристички 
садржаји прилагођени потребама транзита итд.);
целовита реконструкција и промена структуре садржаја постојећих трговачких  �
улица и изградња нових, прилагођених по величини и структури реалној тражњи и 
потребама, у координацији са приватном иницијативом;
искоришћавање слободних локација у близини путних и железничких сабраћајница  �
и аеродрома за лоцирање бизнис-паркова којима је неопходан брз приступ 
саобраћајној инфраструктури;
изградња складишних и интегралних дистрибутивних центара и великих прометних  �
јединица у постојећим/новим привредним зонама; 
обезбеђивање локација за ове намене превасходно у браунфилд (напуштеним  �
индустријским) зонама;
адекватна инфраструктурна и комунална опремљеност свих важних развојних  �
локација у складу са потребама града и захтевима инвеститора.
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развој туризма
Београдски метрополитен располаже значајним и разноврсним могућностима за 
интензивнији развој туристичке привреде (положај Београда, природни диверзитети 
и културно-историјске вредности, специфичан дух и др.). економска валоризација 
територијалног капитала (геостратегијска позиција, опремљеност, стручни кадар, 
традиција и др.) чини туризам једним од приоритетних и стратешких праваца 
уобличавања будуће привредне структуре, имајући у виду и његову обједињавајућу улогу 
у развоју многих привредних грана (пољопривреда, индустрија, трговина, саобраћај, 
занатске услуге, телекомуникације). такође, туризам може успешно да промовише 
и афирмише природни, културни и привредни идентитет града. Зато је основни циљ 
реафирмација туризма као значајне привредне и културне делатности која ће 
допринети развоју београда као значајне и атрактивне метрополе југоисточне 
европе и метрополе на Дунаву, конкурентне другим дунавским метрополама. 

циљ је да град Београд постане туристичка дестинација којој ће посетиоци желети 
да се врате, са пријатном атмосфером и бројним могућностима за одмор, рекреацију 
и забаву на целом подручју, окренута сарадњи са свим видовима локалног, домаћег и 
међународног бизниса, како би се максимално искористили сви потенцијали, планови, 
идеје и иницијативе. 

реализација наведеног циља захтева систематску валоризацију свих 
природних и културних потенцијала Града, његовог диверзитета, као и спортске 
инфраструктуре, складно повезаних у потезе и целине који могу да привуку пажњу 
и циљних и транзитних туриста из наше земље и европе.

имајући у виду интерес града да појача развој туризма и туристичке привреде 
неопходно је да се створе основни предуслови – институционално-организациони, 
инфраструктурни, комуникацијски, квалитетни објекти, сарадња са локалним 
заједницама, промоција и маркетинг, конкурентност ценама и развијена 
ванпансионска потрошња. у том смислу се истичу задаци које ће град предузети у 
сарадњи са општинама:

активирање привредно-комуникацијских веза �  Београда и других урбаних 
центара у окружењу (обреновац, Лазаревац, младеновац, гроцка);
стварање интегралних амбијенталних целина �  заснованих на културном и 
историјском наслеђу, употпуњених одговарајућим квалитетним садржајима 
(пешачке зоне, чаршије, културно-историјски локалитети и стазе великих 
европских култура);
јачање компаративних предности �  града Београда унапређивањем квалитета 
природних потенцијала (шуме, језера, лековите воде, културно-историјски 
садржаји и др.) за најразноврсније облике рекреативних активности: лов, риболов, 
туризам, школе спортова, кампуси и сл.;
усмеравање развоја нових спортских центара �  и објеката ка рационалном 
коришћењу природних ресурса (шума, река, језера, лековитих вода, историјских 
локалитета) за различите облике рекреације, ловног туризма, школе спортова, кампусе 
и слично, уз максималну примену критеријума за заштиту и очување природе, 
природне и културне баштине и животне средине, и каo њиховом даљем унапређењу; 
одређивање локација �  за спортске и рекреативне објекте, хотеле, мотеле, кампове 
и друге објекте туристичког смештаја;
стварање мреже и зона угоститељских објеката �  према категоријама: 
репрезентативни, стандардни, амбијентални, специфични и сл.;
утврђивање локација и садржаја информативних пунктова �  за целину и поједине 
делове Београда, према специфичностима;
квалитетна презентација  � врхунских објеката и целина од културног и историјског 
значаја, уз предузимање неопходних мера околинског уређења.
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развој индустрије
Савремени развојни токови, који се манифестују у глобализацији и регионалном 
повезивању, делују на промену окружења у којима државе функционишу и значајно 
мењају улогу региона и градских агломерација. економско и просторно груписање 
јачањем интер- и интрарегионалних веза ствара услове за комбинацију развојних 
фактора и њихову мобилност. у том склопу треба посматрати и развој града Београда, 
градске економије и индустрије као једног од њених сегмената. Следећи битан 
моменат у развоју индустрије је процес одрживе, економски оправдане и нужне 
дезиндустријализације, односно смањење значаја производног уз истовремено јачање 
улоге услужног сектора привреде. овај процес се може посматрати са неколико 
аспеката, а један од њих је усредсређен на територијалну димензију, што подразумева 
дислоцирање производње из неког подручја и промену намене и функције тих целина. 
наиме, дезиндустријализација развијених подручја (било да је реч о државама, 
градовима, индустријским центрима или целинама у оквиру града) може значити 
и индустријализацију (на новим, савременијим основама) периферних простора 
повољније структуре локационо-развојних фактора (јефтинија радна снага, доступност 
и др.), што одговара београдском региону. 

уважавајући наведено, затим стратешке и просторно-планске документе на ширем 
републичком, регионалном и ужем, локалном, општинском нивоу, као и дефинисани 
општи циљ развоја градске економије, стратешки циљ развоја индустрије је афирмација 
њене организационе, гранске и територијалне структуре (хоризонталном и 
вертикалном интеграцијом), са циљем обликовања идентитета, повећања конку-
рентности и атрактивности града београда у ширем окружењу.

Да би се тај циљ остварио, неопходно је реализовати следеће стратешке задатке:

унапређење производних карактеристика и перформанси града Београда    �
стварањем тржишно профилисане структуре индустрије, односно савремене 
производне структуре, и развојем пропулзивних сектора индустрије, уз 
интензивнији развој малих и средњих предузећа;
стварање услова за уравнотежен просторни развој индустрије као један од  �
сегмената за унапређење животног стандарда у урбаним и руралним срединама;
унапређење локацијских предности града Београда ради остварења вишег степена  �
инвестиционе привлачности;
укључивање града Београда у мрежу индустријских центара на различитим  �
нивоима (локалном, регионалном и трансрегионалном) на основу 
комплементарности функција;
примена мера и инструмената за привлачење високоакумулативних индустријских  �
активности.
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развој пољопривреде
општи дугорочни циљ развоја пољопривреде (коришћења и заштите пољопривредног 
земљишта) јесте хармонично повезивање производних, економских, еколошких, 
пејзажних и социо-културних функција пољопривредног земљишта и руралног 
простора у целини, упоредо с постепеним али сталним побољшањем материјалног 
положаја пољопривредног становништва и повећавањем стандарда и квалитета 
живљења на селу.

реализација основног стратешког циља развоја пољопривреде уско је повезана са 
остваривањем следећих задатака:

повећање степена искоришћености пољопривредних ресурса – људског рада,  �
пољопривредног земљишта, опреме, грађевинских објеката и других ресурса на 
нивоу сеоских насеља;
оснивање породичних пољопривредних газдинстава са здравом економском  �
структуром;
повећање тржишне конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора; �
побољшање водног режима пољопривредног земљишта, упоредо с отклањањем  �
проблема несташице влаге у вегетационом периоду, као фактора који ограничава 
приносе пољопривредних култура и шире искоришћавање просторних услова за 
производњу сточног крмног биља и неких врста поврћа;
унапређивање технике и технологије пољопривредне производње; �
побољшање бонитетне структуре пољопривредног земљишта и очување природне  �
разноврсности руралних и периурбаних предела, посебно на еколошки очуваним 
подручјима општина Сурчин, Барајево и Сопот;
ограничавање неповољних утицаја развоја рударства и енергетике на квантитет  �
и квалитет аграрних ресурса у еколошки очуваним зонама општина Лазаревац, 
обреновац и младеновац.
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концеПција економСког раЗвоја

основ концепције економског развоја је јачање развоја будуће циљно препознатљиве 
функције Београда као центра терцијарних услуга: трговинско-прометних, 
саобраћајних, финансијско-посредничких, туристичких, грађевинских и других.  
осим услуга, град Београд ће подстицати развој исплативог и одрживог производног 
сектора.

у том смислу у београдском простору у наредном периоду добијају значај прилазни 
правци Београду, зоне аутопута, обилазнице и укрштања са локалном путном мрежом, 
где је отворено и даље се отвара више изузетно атрактивних локација за изградњу 
објеката великих капацитета (као што су тржни центри, хипермаркети, шопинг 
молови, бизнис, привредни и технолошки паркови итд.), уз постепену трансформацију 
постојећих привредних зона – и оних у централним деловима града, који ће добијати 
комерцијалне и друге прихватљивије, иманентно урбане садржаје (дистрибутивни цен-
три, услужни центри, велике трговинске јединице), и оних у већим урбаним центрима 
(обреновац, Лазаревац, младеновац, гроцка).

наведени концепт може да се оствари искоришћавањем свих потенцијала града 
и уклањањем свих унутрашњих и спољних препрека које су оптерећивале развој у 
прошлости.

најзначајнији територијални капитал за развој савремене, профитабилне и конку-
рентне привреде чине: 

особености положаја града београда � , које погодују развоју саобраћајне привреде, 
промета, туризма, регионалне и међурегионалне сарадње и које се односе на:

централни положај у југоисточној европи на стецишту паневропских коридора:  �

Дунавског коридора VII и  коридора X, који су од виталног значаја за укључивање 
Београда (а тиме и Србије) у европске интеграционе токове, јер одређују место 
и улогу града као важног привредног центра и саобраћајног чворишта у ширим 
регионалним размерама;
положај београдске урбане агломерације у дунавско-савској осовини развоја и  �

улога града Београда као примарног развојног жаришта са снажним гравитацио-
ним утицајем и значајем у националним оквирима;
коресподентан положај града Београда између различитих предеоних и  �

привредних целина: аграрног и индустријског подручја Срема, аграрно-рударско-
енергетско-индустријског региона у приобаљу Саве и колубаре с једне, и Дунава, 
с друге стране, привредно разноврсног подручја шумадије и др.;

земљиште �  – како градско грађевинско, које треба рационално, економски ефикасно 
и еколошки веома обазриво проширивати ради нових гринфилд инвестиција и 
давањем у закуп и променом намене постојећих, некоришћених или неадекватно 
коришћених објеката и земљишта (браунфилд) најчешће индустријског, војног, 
железничког и експлоатационог земљишта, тако и пољопривредно, чији обим 
и квалитет омогућавају значајну пољопривредну производњу и развој одрживе 
прерађивачке индустрије, туризма и других активности, уз посебну бригу о зеленим 
површинама;
природни потенцијал  � – посебно водни (за развој саобраћаја и саобраћајне 
привреде, туризма и спорта) и енергетски (производња електроенергије и 
топлификација);
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формирано тржиште �  – погодно за изградњу трговинских капацитета и присуство 
великих страних компанија и њихов утицај на кретање цена и понуду и регионалну 
сарадњу, као и даљи развој финансијско-банкарског сектора са утицајем на 
повећање инвестиционог капацитета и ширења специјализованих понуда;
изграђени научни капацитети и људски потенцијал �  – који пружају могућност 
развоја савремене иновативне привредне структуре.

За стварање атрактивног пословног амбијента, привлачног за улагање, град ће 
настојати да изгради одговарајуће услове:

одговарајуће �  институционалне – законске основе, у сарадњи са републиком;
организационе услове �  – формирањем посебних институција, пре свега агенције 
за развој града (која би пратила реализацију стратегије, радила на унапређењу 
сарадње и афирмацији нових облика пословања, стручном праћењу, тржишном 
наступу и др.), потом институција које ће будућим инвеститорима пружати све 
неопходне информације на једном месту (о слободним локацијама за браунфилд и 
гринфилд инвестиције, добијању дозвола за градњу, порезима и систему накнада и 
сл.); 
инфраструктурне услове �  – системским приступом изградњи и унапређењу, 
пре свега комуналне инфраструктуре на подручју ванградских општина 
(водоснабдевања, одвођења отпадних вода, одлагања отпада и др.); бољом и 
организованијом саобраћајном приступачношћу;  увођењем савремених облика 
комуницирања и сл.);
услове за афирмацију производно-услужних активности � : предузетништво, 
развој иновативних производних сегмената и услуга – посебно саобраћајних, развој 
комплементарних програма, е-економије;
савремене просторне облике функционисања привреде � : индустријске и 
технолошке паркове, бизнис-инкубаторе, пословне центре и др.;
повољне финансијске услове � , користећи инструменте пореске, земљишне и 
комуналне политике.
европском стратегијом запошљавања из 2003. године дефинисане су нове смернице  �
о запошљавању, које је европски савет усвојио на јунском заседању 2003. године у 
Солуну. на Солунском савету усвојено је десет смерница:

активне и превентивне мере за незапослене и неактивне, �

стимулисање предузетништва и промоција отварања нових радних места, �

реаговање на промене и мобилност на тржишту рада, �

стимулисање развоја људских ресурса и доживотног учења,  �

повећање понуде људског капитала и промоција активног старења, �

равноправност полова, �

интеграција и борба против дискриминације на тржишту рада, �

ојачање привлачности рада – растерећење плата, �

претварање непријављеног рада у редовно запослење и �

отклањање регионалних разлика у запошљавању. �

ове смернице су основ националне стратегије запошљавања у Србији 2005–2010. и 
њих ће се генерално придржавати и град Београд у складу са локалним могућностима.
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раЗвој СаоБраћаја

1.  Саобраћај, саобраћајна инфраструктура и саобраћајна привреда јесу капитални фак-
тори развоја града Београда, па ће им бити посвећена посебна пажња, и као кључном 
проблему и као основном потенцијалу његовог будућег развоја. ово се односи и на 
интеррегионалне процесе (повезивање са окружењем) у којима ће град Београд имати 
перспективну улогу, и на интрарегионалне (унутар региона) токове повезивања, 
активности и структура. 

2.  Саобраћајна инфраструктура града Београда има посебне карактеристике које 
одређују степен његове приступачности, од чега зависи и његова будућа конкурент-
ност у оквирима Србије и европе, али и његова територијална кохезија унутар 
граница административног подручја констелације 17 општина.

3.  у условима очекиваног економског раста, повећања стопе запослености, размене са 
окружењем, атрактивности за дневне мигранте, туристе, активирања рада иностраних 
фирми и др., постојећи  саобраћајни  систем града Београда неће бити у стању да 
пружи одговарајући ниво услуге, нарочито у самом Београду као примарном при-
вредном и пословном центру. такав систем ће ограничавати економски и сваки други 
развој, неће омогућавати потребну покретљивост и неће бити уклопљен у захтеве 
одрживог развоја на основу следећих чињеница:

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 снабдевање у центру;
неадекватно и недовољно развијена мрежа примарних саобраћајница � : 
веома низак ниво услуге посебно у вршним часовима и посебно на мостовима и 
приступним путевима и улицама;
делимично мешање локалног саобраћаја са токовима транзитног и циљног  �
теретног саобраћаја на најкритичнијим деловима примарног уличног система 
(обилазница и унутрашњи прстени не постоје): повећани трошкови експлоатације 
и пораст буке и емисије штетних гасова у осетљивим деловима града;
недостатак капацитетних видова јавног превоза �  на најоптерећенијим 
коридорима: ниво превозне услуге у јавном градском и приградском превозу 
путника условљен доминантним начином превоза – аутобусом, приградска 
железница учествује веома мало у укупном превозу путника;
технолошка застарелост система за  управљање саобраћајем; �
мањак јавних и наменских капацитета за паркирање; �
нерешено питање београдског железничког чвора �  и тежња да се занемари 
својевремено основни мотив изградње новог чвора – измештање железничке 
инфраструктуре и постројења из Савског амфитеатра: инвестиција која ће и у 
будућности захтевати велика средства;
запостављен речни путнички и теретни саобраћај � ; нејасна позиција луке на 
Дунаву и речног путничког пристаништа на Сави;
аеродром „никола Тесла“ је изгубио примат који је имао у мрежи аеродрома �  у 
овом делу европе у путничком саобраћају; учешће у теретном саобраћају веома мало;
повезаност приградских општина и града углавном се ослања на друмски  �
саобраћај; недовољан број аутобуса у јавном превозу на линијама које повезују 
град и приградске општине; низак ниво услуге, дуга путовања на релативно 
кратким релацијама (просечно време путовања на релацији Београд – гроцка 
износи 90 минута); низак ниво безбедности; лоше стање коловоза, неодговарајућа 
саобраћајна сигнализација;
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неквалитетна приступачност београда железничким саобраћајем � ; веома дуга 
путовања између главних градова Балкана и Београда у путничком железничком 
саобраћају у односу на друмски;
одсуство јединствене саобраћајне политике � , и на нивоу републике, и на нивоу 
града: недефинисан механизам управљања системом саобраћаја, неусаглашеност 
интереса, подела одговорности на више субјеката, неразрађен систем 
финансирања.

Основни стратешки циљ
Повећање степена приступачности града Београда и, посебно, Београда као највећег 
урбаног центра, захтеваће озбиљне акције у области саобраћаја, интервенције код свих 
саобраћајних подсистема ради повећања њихове ефикасности, комфора и безбедности. 
ово ће захтевати веома организовану хоризонталну и вертикалну координацију свих 
актера да би се, у области саобраћаја, град Београд усмерио ка основном стратешком 
циљу:

изградња и развој саобраћајног система града београда који ће омогућити 
одрживу мобилност становништва, пружити подршку убрзаном развоју града и 
његовој конкурентности и у региону и на подручју југоисточне европе.

оперативни циљеви и задаци су:

граД БеограД као веЛики роБно-ДиСтриБутивни 
муЛтимоДаЛни центар За овај Део евроПе
ово ће бити остварено путем8:

спољне магистралне тангенте (Смт) – везе коридора X преко чвора Ласта на  �
аутопуту са Панчевачким путем укључујући нови мост преко Дунава (ада хуја);
комплетирања Смт-а на делу чвора Ласта – авалски пут; �
комплетирања обилазнице на делу Батајница – Добановци – Бубањ Поток (прва  �
фаза) и Бубањ Поток – Панчевачки пут са новим мостом код винче (II фаза);
изградње карго терминала на аеродрому „никола тесла“ и изградње железничке  �
везе (путничке и теретне) са Београдом;
усклађеног развијања мултимодалних центара на простору од луке шабац на  �
Сави до луке Смедерево на Дунаву. Планирано је да на левој обали Дунава буде 
изграђена нова лука, а да се на ади хуји развију комерцијалне активности, као и да 
се изгради нова железничка веза са левом обалом Дунава (нова лука на Дунаву).

граД као Путнички муЛтимоДаЛни чвор  
ово ће бити остварено:

побољшањем квалитета саобраћајница које повезују Београд са приградским  �
општинама;
развојем интегрисаног система управљања саобраћајем; �
реконструкцијом дела ибарске магистрале од Бановог брда до чвора са  �
обилазницом (повећање капацитета већим бројем саобраћајних трака по смеру);
повезивањем Батајничког друма и новог новосадског пута преко петље Змај са  �
новобеоградским блоковима (т6);
изградњом унутрашњег магистралног полупрстена (умП); �
реконструкцијом и изградњом нових мостова на Сави и Дунаву; �
регулисаним улазом у централну зону Београда; �
тунелским повезивањем појединих делова примарне мреже; �
изградњом мреже нових аутобуских станица; �

8.  Сви наведени пројекти су 
испитани и дефинисани основним 
стратешким просторним и 
урбанистичким плановима 
града Београда и као стечена 
обавеза унети у ову стратегију.
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довршетком железничког путничког чвора; �
изградњом друге аеродромске писте и модернизацијом аеродрома „никола тесла“; �
модернизацијом и технолошким унапређењем режима саобраћаја. �

СаоБраћај који ДоПриноСи екоЛошкој оПтимиЗацији граДа 
ово ће бити остварно:

изградњом прве линије шинског система високог капацитета у јавном саобраћају  �
Београда;
стимулисањем коришћења Беовоза у приградском саобраћају (мањи и поуздани  �
интервали), у систему јавног градског превоза;
реорганизацијом јгП-а на коридорима Беовоза и на целокупној мрежи; �
увођењем речног путничког саобраћаја; �
повећањем нивоа безбедности саобраћаја; �
развојем нових технологија (интернет куповина, мултимедијалне транспортне  �
услуге);
развојем бициклистичког саобраћаја; �
стимулисањем пешачких кретања; �
обновом градских улица у свим урбаним центрима у складу са саобраћајним  �
захтевима и нормативима;
модернизацијом локалних путева. �

СаоБраћај као ПоДршка раЗвоју туриЗма
ово ће бити остварно:

изградњом марине за рекреативни саобраћај на Дунаву и Сави; �
активирањем аеродрома у Батајници за авиокомпаније са ниским ценама; �
стварањем услова за добијање категорије III на аеродрому „никола тесла“; �
употпуњавањем примарних садржаја на Савском пристаништу; �
стандардизацијом туристичких услуга у саобраћају; �
развојем и реконструкцијом регионалне мреже на ширем подручју града Београда; �
изградњом хелидрома на погодним локацијама. �

Робно транспортни 
центар „добановци“

Робно транспортни 
центар „Врчин“

ЛЦ-дЦ

ЛЦ-дЦ

ЛЦ-дЦ

Логистички центар 
„панчево“

Логистички центар 
лука„Смедерево“

Логистички центар „Београд“
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Сл. 13. 
расподела транзитних токова 
на е путевима кроз град београд

концепција развоја транспорта  
и саобраћаја

концепција развоја саобраћаја и транспорта представља синтезу идеја из раније запо-
четих пројеката, који представљају стечену обавезу, и идеја које прате визију и циљеве 
ове стратегије. основна идеја концепције развоја саобраћаја и транспорта види град 
Београд као метрополитен на месту укрштања два европска коридора (X и VII), као и 
путева е-70 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 интегри-
саног транспортног система и функционисање града као мултимодалног чвора.

ова концепција ће се заснивати на (регионални ПП аП Београда):

развоју саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре као приоритета економског и  �
социјалног развоја;
равнотежи између екстерног повезивања града и интерног организовања; �
усаглашавању и равнотежи свих видова саобраћаја; �
остварењу пројеката који истичу улогу два коридора; �
развоју јавног и приватног партнерства у планирању, изградњи и експлоатацији  �
саобраћајних мрежа и објеката;
стварању ефикасног и комфорног јавног превоза; �
рехабилитацији и реконструкцији саобраћајне мреже локалног карактера; �
стандардизацији и модернизацији техничких система; �
подршци развоју саобраћајне привреде. �

ова концепција подржава развој неколико најважнијих система и подсистема:

мреже путева � : измештање аутопутске деонице кроз Београд и изградња обилазнице 
Добановци – Бубањ Поток и припрема наставка према винчи, изградња мостова 
преко Саве и Дунава, развој и модернизација мреже локалних путева;
железнице � : изградња и модернизација железничког чвора, довршетак нове 
железничке станице, укључење приградске железнице (Беовоз) у систем јавног 
градског превоза, израда планске документације за изградњу пруга на територији 
града и веза са окружењем;
ваздушни саобраћај � : проширење и модернизација аеродрома „никола тесла“, 
активирање аеродрома у Батајници за low-cost саобраћај;
речни саобраћај � : одржавање капацитета луке “Београд“ до изградње нове 
луке, израда документације и почетак градње нове луке на левој обали Дунава, 
модернизација и проширење путничког пристаништа, увођење јавног превоза на 
Сави и Дунаву;
робно-транспортни центри � : усклађивање функција луке у Београду са лукама у 
Панчеву и Смедереву, развој робно-транспортних центара међународног значаја 
(лука Београд, Добановци, врчин) и савремене технологије за координацију 
подсистема;
јавни превоз � : изградња висококапацитетног шинског система у Београду, 
модернизација и ширење линија јавног превоза на територији града, модернизација 
и јачање Беовоза;
паркирање � : систематско и потпуно регулисање паркирања у свим урбаним 
центрима града, посебно у Београду где је ситуација критична;
пешачки и бициклистички саобраћај � : ширење површина за пешачење у свим 
урбаним центрима града, изградња бициклистичких стаза и укључење у европске 
green-way стазе.

Сл. 14. 
централизовано-децентрализовани 
концепт логистичких центара 
београда (логистички центар – 
дистрибутивни центар (Лц–Дц) 
– Ада Хуја, аутопут и батајница)
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концепција развоја саобраћаја и транспорта захтеваће систематску хоризонталну 
координацију јавног сектора и са суседним општинама, као и вертикалну координацију 
са републиком и европском унијом, и биће прилагођавана могућностима и потребама 
града и подржана новим системом дугорочног планирања и програмирања капиталног 
буџета, односно европским фондовима у претприступној фази.

ова концепција треба да омогући развој саобраћајне привреде као једне од 
најперспективнијих привредних грана града Београда, затим развој туризма, рекреације 
и других грана привреде, али и одрживи развој града и његових насеља са здравијим 
условима становања и рада.

раЗвој техничке инФраСтруктуре

1.  техничка инфраструктура града Београда је недовољно развијена у односу на друге 
велике метрополитене европских земаља, због (а) недостатака оперативних оквира 
на националном нивоу, (б) спорог секторског прилагођавања европским стандар-
дима, (в) недостатка довољних финансијских извора, као и (г) институционалних 
проблема везаних за примену и координацију изградње великих система техничке 
инфраструктуре.

2.   непотпуна и недовољна модернизација и технолошка опремљеност техничке инфра-
структуре представља делимичну кочницу развоја града Београда, односно његових 
појединих делова са посебним проблемима у саобраћајној и енергетској инфраструк-
тури, као и у вези са течним и чврстим отпадом итд.

3.  отклањање уских грла у постојећим системима техничке инфраструктуре вршиће 
се поступно, у складу са реалним потребама и могућностима и уз пуно уважавање 
хијерархије система и подсистема, са посебним нагласком на улагања у инфраструк-
турне пројекте који ће бити подршка малим и средњим предузећима.

4.  техничка инфраструктура представљаће основу одвијања практично свих активности 
у простору града Београда. Предуслов развоја корисника простора је већа приступач-
ност инфраструктури, а она ће представљати елеменат веће територијалне кохезије 
града као целине.

5.  изградња техничке инфраструктуре града Београда и њено ефикасно функционисање 
имаће непосредан утицај на градску заједницу и регион, делујући позитивно на 
економске токове и урбану продуктивност, привлачење и локализовање нових 
инвестиција, непосредну и посредну заштиту животне средине, као механизам за 
широко дејство на усмеравању процеса у простору.

6.  Просторно и временски координирана изградња техничке инфраструктуре имаће 
непосредан утицај на обим и облике коришћења грађевинског земљишта, посебно 
у урбаним центрима, локализујући њихов раст и просторну дистрибуцију. увођење 
динамичке компоненте у средњорочне и годишње програме развоја техничке инфра-
структуре града Београда утицаће на његов развој, посебно у светлу успостављања 
конзистентног система разуђених извора и механизама финансирања.

7.  у том контексту ће дефинисање инфраструктурних приоритета у Стратегији развоја 
Београда имати вишеструко дејство. С једне стране, она фокусира мере и акције 
унапређења система самих по себи ради економичног, ефикасног и у целини одржи-
вог обезбеђивања услуга корисницима простора комуналних и других сервиса. 
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С друге стране, пажљиво одабрана серија објеката и водова јавне инфраструктуре 
представља механизам подршке и за друге приоритете дефинисане у секторима 
изградње стамбеног, пословног или другог простора.

8.  имајући наведено у виду, Стратегијом се подвлачи неопходност интегралног приступа 
при избору приоритета у даљем развоју техничке инфраструктуре града Београда, док 
ће знатно детаљнији методолошки приступ бити примењен приликом израде цело-
витог Програма унапређења техничке инфраструктуре (циП).

Основни стратешки циљ
развој и уређење територије града Београда, као и његово функционално и економско 
интегрисање у шире регионалне системе у републици Србији и европи, у највећој 
ће мери зависити од одговарајућег развоја техничке инфраструктуре. у том смислу, 
основни стратешки циљ је рационалан и одржив развој техничке инфраструк-
туре и повећање степена приступачности градских и сеоских насеља њеним 
мрежама и објектима, ради интеррегионалног и интрарегионалног активирања 
територијалног капитала и потенцијала града београда.

оперативни циљеви и задаци су:

ПовећаЊе ПоуЗДаноСти СнаБДеваЊа Потрошача еЛектричном 
енергијом (оквир Државног СиСтема, оДноСно ПроБЛем 
вертикаЛне коорДинације реПуБЛика – граД – оПштина).

Да би се повећала поузданост снабдевања потрошача електричном енергијом и прева-
зишле слабости у систему које се огледају у техничким ограничењима у напајању на 
појединим подручјима града јер су поједине трафостанице и кабловска мрежа близу 
граница капацитета, с обзиром на повећану старост објеката, опреме и мреже, и да би 
се омогућила изградња нових трафостаница 110/35kV, модернизација и ревитализација 
електроенергетске мреже и објеката, као и даљи развој дистрибутивне мреже и трафо-
станица, предузеће се следеће мере и активности за повећање поузданости снабдевања 
електричном енергијом9:

у преносу електричне енергије:

изградња тС Београд 20; �
повезивање 400 kV водом тС Београд 20; �
рехабилитација 110 kV преносног вода Београд–костолац; �
обнова тС Београд 8, 400/220 kV; �
повећање капацитета трансформатора и рехабилитација тС Београд 3, 220/110 kV; �
рехабилитација тС Београд 5, 220/110/35 kV; �

у дистрибуцији електричне енергије:

замена трафоа, реконструкција и повећање капацитета тС 35/10 kV крњача,  �
хеминд, еи, икарус, Земун 2, Земун центар, нови Београд 1, Сурчин, калуђерица, 
јајинци, младеновац 1, ПкБ, Бели Двор, Падинска Скела, угриновци, Стублине;
изградња нових тС 35/10 kV Батајница 3, Земун град, велико Село; �
замена трафоа и повећање капацитета тС 110/10 kV Београд I, Београд XIII,  �
Београд 40;
реконструкција постојеће тС 110/10 kV калуђерица, Београд XVI; �
изградња нове тС 110/10 kV аутокоманда, железник; �
проширење капацитета тС 35/10 kV шиљаковац; �
изградња и замена кабловских и надземних водова 35 и 110. �

9   Сви наведени пројекти (задаци) 
у овом поглављу су испитани 
и утврђени у стратешким 
просторним и урбанистичким 
плановима и као стечена обавеза 
унети у ову Стратегију.
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Даљи раЗвој центраЛиЗованог СнаБДеваЊа тоПЛотном енергијом 
Са ПовећаЊем Броја кориСника Прикључених на СиСтем

централизовано снабдевање Београда топлотном енергијом не остварује се у оквиру 
једног јединственог система, већ у оквиру више целина, које представљају поједина 
грејна подручја са сопственим топлотним изворима. Приоритетне мере и акције у 
наредном периоду ће бити следеће:

подручје то нoви Београд: изградња котла 8 на то нови Београд, продужавање  �
магистрале I и II према горњем Земуну, изградња препумпних станица на 
магистралним топловодима за побољшање циркулације на нoвом Београду и 
проширење прикључивања у Земуну; реконструкција и проширивање магистралне 
топловодне мреже;
подручје то вождовац: изградња котла на то вождовац 116 мW, спајање грејних  �
подручја то вождовац и ко медаковић, развој топловодне мреже на правцу низ 
улицу војводе Степе и према насељу Браће јерковић I; 
подручје то коњарник: изградња котла на то коњарник 58–75 мW, реконструкција  �
магистралног топловода II у живка Давидовића; развој топловодне мреже на правцу 
подручја Димитрија туцовића, Булевар краља александра, живка Давидовића, 
Пашино брдо, на правцу господар вучићa, јужни булевар, каленић пијаца. изградња 
магистралног топловода за повезивање то миријево, карабурма, то вишњица;
подручје то вишњица: изградња магистралног топловода од то до карабурме; �
подручје то Дунав: изградња магистралног топловода према Луци Београд; �
повезивање изолованих грејних система у веће системе; �
припремни радови на оцени опавданости изградње гасно-турбинског блока у то  �
нови Београд и ванградског топловода; 
истражно-припремне активности на развијању нових извора енергије и нових  �
техничко-технолошких решења у систему даљинског грејања.

раЗвој гаСовоДног СиСтема – ПЛаСман гаСа  
у широку ПотрошЊу ДомаћинСтава

коришћењем унутрашњих резерви у капацитетима система и њиховом оптималном 
доградњом у Београду се, у релативно кратком периоду, на систем може прикључити око 
200.000 домаћинстава. имајући у виду стање изграђености мреже, припреме планске и друге 
документације, највећи ефекти би се постигли реализацијом следећих објеката и водова:

Мерно регулационе станице:

гмрС/мрС „Добановци“, �
гмрС/мрС „Зуце“, �
мрС „горњи Земун 1“, �
мрС „горњи Земун 2“, �
мрС „јајинци“, �
мрС „Бањица“; �

Градски гасоводи:

од иПм „Змај“ до мрС „алтина 1“, �
од Бановог брда до аде циганлије, �
за прикључење комплекса хале „Пионир“, �
за крњачу и Панчевачки пут од гмрС „крњача“, �
зона аутопута од постојећег до аеродрома „никола тесла“; �
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Дистрибутивна мрежа :

мЗ м. Бакић и Б. величковић у раковици, �
насеље кијево-кнежевац у раковици, �
мЗ Стара карабурма, �
карабурма 3. зона, �
насеље јајинци, �
насеље алтина, �
блок 51 на новом Београду. �

ПоДиЗаЊе кваЛитета уСЛуга воДоСнаБДеваЊа унаПреЂеЊем 
СиСтема, ПоСеБно СмаЊеЊем гуБитака у СиСтему

Практично гледано, наставак изградње капиталних објеката снабдевања система водом, 
стварање адекватних резерви у систему, мерења потрошње воде у систему, билансирање 
потрошње, смањивање губитака у систему јесу непосредна опредељења која ће се реали-
зовати активностима на следећим објектима:

тунел т1–т2 тунел т1–т2 (јулино брдо – Баново брдо) са резервоаром на јулином  �
брду и шахтовима на Бановом брду;
ППв макиш 2; �
реконструкција постојећих 23 цС, реконструкција цевовода дистрибуционог  �
система и зградња нових;
реконструкција магистралних цевовода и цевовода сирове воде; �
изградња нових и проширење постојећих резервоара; �
регионални водовод макиш–младеновац; �
реконструкција ППв Баново брдо и ППв Бежанија. �

иЗграДЊа ПоСтројеЊа За ПречишћаваЊе отПаДних воДа 
и ПовећаЊе ПриСтуПачноСти мреже Становницима 
граДа Њеном СтаЛном ДограДЊом
непосредне мере и акције обухватају следеће објекте канализационог система:

заштита изворишта београдског водовода и канализације (река Сава); �
реконструкција 22 канализациона централна система (кцС); �
колектор хитна помоћ – венизелосова ул.; �
кцС чукарица; �
заштита слива реке Дунав; �
пуштање у рад колектора од кцС карађорђев трг до ушћа; �
заштита територије града од плављења; �
интерцептор са сифоном испод Саве I фаза; �
санација колектора, реконструкција каналске мреже; �
уређење леве обале Дунава; �
активности на болечком, батајничком, остружничком канализационом систему; �
Бањички колектор; �
кумодрашки слив. �
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Даљи раЗвој теЛекомуникационих СиСтема у СкЛаДу Са 
најновијим техноЛошким ДоСтигнућима, оДноСно ПрогреСивно 
раЗвијаЊе нових/Савремених СиСтема теЛекомуникација

у фиксној телекомуникационој мрежи, у наредном периоду ће бити:

потпуно дигитализована телекомуникациона мрежа; �
повећан број корисничких приступа телекомуникационој мрежи; �
створена јединствена телекомуникациона мрежа различитих сервиса; �
уведени нови телекомуникациони сервиси и услуге; �
примењене најсавременије телекомуникационе технологије. �

концепција развоја инфраструктуре
остварење наведених циљева усмерава концепцију развоја техничке инфраструктуре 
која се заснива на:

уважавању инфраструктуре као стратешког средства за унапређење услова  �
становања, привредних активности и рекреације;
формирању целовитих инфраструктурних система који омогућавају квалитетнији  �
живот и здравију животну средину;
дефинисању и усаглашавању намене, организације и коришћења земљишта,  �
концентрација активности (радне зоне), туристичких зона и концентрација 
становништва по заједницама насеља у складу са капацитетима инфраструктуре;
организовању мреже инфраструктуре ради постизања веће економске,  �
функционалне, еколошке и просторне ефикасности: усклађивање некомпатибилних 
намена површина, проналажење најбољег решења за размештај производних/
радних зона, саобраћајница, насеља итд.;
неутралисању досадашњих развојних конфликата и негативних спољних ефеката и �
утврђивању оптималног односа између релативно краткорочних ефеката и  �
дугорочних негативних последица, што изискује одговарајућа техничко-технолошка 
решења инфраструктуре, рационалну организацију у простору и времену.
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СОЦИЈАлНИ РАЗВОЈ – 
уНАПРЕђЕЊЕ фИЗИчКОГ 
И мЕНТАлНОГ ЗДРАВЉА  
СТАНОВНИКА
Социјални капитал града Београда представља најзначајнији 
и најмоћнији елемент развоја данас и у будућности. 
активирање овог капитала је у међузависности са одликама 
територијалне кохезије града, односно његове одрживе 
кохерентности, повезаности и социјалне интегрисаности на нивоу 
целине, с једне стране, и јачања и подршке локалним особеностима 
и карактеристичним потцелинама које имају своју историју, 
традицију, културу и географске предиспозиције, с друге стране. 
јавне службе у државном и приватном сектору и различите форме 
организовања цивилног друштва имаће кључну улогу у развоју 
града Београда, у активирању социјалног капитала и јачању његове 
територијалне кохезије и усклађенијег и равномернијег развоја.
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СоцијаЛни раЗвој граДа 

1.  град Београд има развијен систем јавних служби у области социјалних, здравстве-
них, образовних, културних и спортских услуга и активности. високе стандарде 
задовољавају број и просторни капацитети, као и број запослених са високим 
квалификацијама. Проблем представља њихова неравномерна дистрибуција на 
територији града, са суперконцентрацијом неких (здравство, култура) у централној 
зони Београда, или чак његовим општинама, као и неравномерна доступност, квали-
тет и развијеност.  
Посебно су угрожене рањиве групације становништва и запостављен је здрав начин 
живота већине грађана. најмање половина грађана припада осетљивим или угроже-
ним групацијама становника. одсуство јаче конкурентности уз приметну тромост и 
нефлексибилност у организацији рада у разним секторима услуга узрок је недостатка 
јачих професионалних изазова и скрајнутости примарних нивоа. 

2.  на другој страни град Београд има отворене могућности и реалне капацитете да 
изгради систем социјалних услуга на темељу људских права. ово подразумева 
унапређење и диверсификацију примарне здравствене и социјалне заштите, квали-
тетну организацију основног образовања и унапређење служби у области културе, 
спорта и рекреације. јаче повезивање са приватним сектором, развој и укључивање 
цивилног сектора, боље коришћење изграђених/физичких структура града и 
подстицање задужбинарства имаће у томе значајну улогу. важне карике чине усавр-
шен легислативни оквир и развој свести о значају социјалних услуга за укупни развој 
града Београда у систему европских метропола. 

3.  основне карактеристике социјалног развоја града Београда данас чини неколико 
кључних процеса: 

повлачење државе из домена обезбеђивања друштвене солидарности, уместо  �
реконструкције и побољшања неадекватних решења и политика у социјалној 
заштити;
недостатак подстицаја за повећање ефикасности рада, иновативности и подизања  �
квалитета и разноврсности/модалитета услуга у области социјалног развоја, што је 
последица још увек доминантно монополске позиције већег дела јавног/државног 
сектора у области социјалног развоја, нарочито у приступу и коришћењу јавних 
фондова/буџета за финансирање активности, простора/објеката у државном 
власништву за ове намене и позицији актера (законске и институционалне)   
у организовању услуга;
паралелно функционисање јавног/државог и приватног сектора као одвојених,  �
неповезаних и независних подсистема у појединим областима социјалног 
развоја. Због тога су оба сектора de facto изван јавне контроле: један зато што има 
неприкосновен статус државне заштите као делатност од посебног интереса,   
а други зато што му погрешно разумевање статуса „тржишне позиције“ омогућава да 
делује изван јавне контроле и успостављених норми за обављање појединих услуга;  
ризик урушавања јавног сектора због његове неефикасности уместо увођења  �
механизама за повећање ефикасности и квалитета рада јавног сектора у области 
социјалних, здравствених, образованих и културних услуга, односно његовог 
хоризонталног и вертикалног повезивања;
одсуство конкурентности у организовању услуга у сектору социјалног развоја.  �
основни услов конкурентности је уједначавање законских и институционалних 
позиција актера у процедурама конкурисања, добијања и остваривања програма/ 
пројеката/услуга. јачање конкурентности може се подстицати организовањем 
конкурса на коме постоји слободан приступ свих заинтересованих; 
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подстицање развоја и уређење приватног сектора у области социјалног развоја.  �
нужно је критичко преиспитивање постојећих стандарда и норматива, од 
којих су многи непотребно високозахтевни, ригидни и прилагођени великим 
организацијама (број запослених, структура запослених, захтеви у погледу 
површине, димензија и опремљености простора/објеката и сл.);  
сужавање перспективе за социјалну подршку депривилегованим и сиромашним  �
друштвеним групама. град Београд у овоме има посебан задатак који ће решавати 
у легислативном оквиру (са републиком) као и у процесу децентрализације, 
преношењем надлежности и одговорности на ниво локалне самоуправе уз 
истовремено оспособљавање за извршење тог задатка;
запостављене су форме ванинстуционалне заштите и организовања услуга у  �
природном и социјалном окружењу корисника. то се нарочито односи на заштиту 
старих лица којих у Београду има све више, као и на поједине групе деце и других 
грађана који због одређених функционалних сметњи имају потребу за дневним 
боравцима и таквом врстом заштите и бриге.

4.  на другој страни ресурси којима град Београд располаже су вишеструки:
на територији Београда налазе се вредни и слабо или неадекватно коришћени  �
грађевински и просторни ресурси, у јавном/државном власништву. један од 
основних задатака је остваривање контроле над будућим статусом тих објеката 
и простора и обезбеђивање да се њихово коришћење регулише на начин да 
допринесе унапређењу квалитета живљења грађана и развојним циљевима 
града. најважнији инструмент који град у овом часу може да обезбеди да би 
се евентуалне и већ сада планиране конверзије јавних објеката, над којима 
номинално власништво има република, водиле у складу са развојним циљевима  
града и критеријумима јавног добра и јавног интереса јесте контрола намене 
површина, која се остварује путем урбанистичке планске документације; 
успостављена мрежа установа у области социјалне заштите, здравства,  �
образовања, културе и спорта;
потенцијално велики број актера који се могу укључити и организовати у  �
различитим организацијама цивилног друштва, нарочито у области социјалне 
заштите (незапослени са средњим и високим образовањем);
веома квалитетан, висококвалификован кадар за обављање услуга у систему  �
социјалне заштите, здравства, образовања и културе, од стандардних до елитних 
активности.

Основни стратешки циљ
Социјални развој града Београда ће бити заснован на кретању заједнице ка већем 
нивоу благостања – повећању здравствене и друге добробити за највећи број грађана, 
а нарочито осетљивих и рањивих друштвених група, унапређење квалитета живота и 
доступности услуга од јавног интереса. 

Социјални развој ће бити у средишту интегралног приступа одрживом развоју 
Града и стога ће бити стални критеријум у доношењу развојних одлука о сред-
ствима буџета и другим јавним изворима који се формирају пореским и другим 
приходима.
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Достизање овог циља подразумева: 

подстицање социјалног развоја јачањем превентивних активности. то  подразумева  �
уклањање/смањење активности које отварају пут факторима ризика и ризичним 
стиловима живота, односно подржавање активности које имају позитиван утицај на 
социјализацију деце и младих и на одговорно грађанско понашање;
унапређење и ширење постојећих и стварање нових јавних градских простора и  �
њихово коришћење за организовање различитих културних, спортских и других 
активности, компатибилних са доминантном наменом објеката/простора у окружењу;
повећање броја и врста уникатних садржаја, програма и активности које дају  �
идентитет граду, односно његовим урбаним центрима и подижу ниво и квалитет 
њиховог урбанитета, односно активности и садржаја, који граду дају особен 
идентитет и препознатљивост у регионалној и глобалној мрежи градова;
дефинисање и реализовање обавезујућих минималних стандарда за активности из  �
категорије обавезних услуга од јавног интереса на целокупној територији града;  
рационално коришћење и веома рестриктивно и контролисано отуђивање објеката  �
и простора наменски грађених за потребе услуга од јавног интереса (култура, 
образовање, здравствена заштита, социјална заштита, спорт и рекреација), само по 
принципу јавно добро за јавно добро;
обједињавање постојећих снага око изабраних, нарочито превентивних програма;  �
инстутуционално унапређење укупног сектора социјалног развоја дефинисањем  �
позиције приватног и непрофитног сектора, задужбина, фондација и др.;
ширење различитих облика подршке организацијама цивилног друштва у  �
организовању социјалних, културних, образовних и рекреативних услуга.

Сложеност социјалног система и мреже институција јавних служби захтева извршење 
следећих оперативних циљева:

У систему здравствене заштите: 

раЗвој граДа БеограДа у Функцији ПоБољшаЊа ЗДравСтвене ДоБроБити 
граЂана, оДноСно неПрекиДно ПроцеЊиваЊе раЗвоја граДа БеограДа 
Са Становишта ДоПриноСа ЗДравСтвеној ДоБроБити граЂана
овај циљ ће бити постигнут остварењем следећих задатака:

побољшање доступности примарне здравствене заштите; �
организациони одговор на здравствене проблеме града Београда као  �
метрополитена;
унапређење квалитета примарне здравствене заштите; �
смањење оптерећења болешћу мултисекторским приступом, ангажовање више  �
градских служби у примордијалној превенцији;
унапређивање финансијске одрживости здравственог система; �
успостављање здравственог информационог система; �
постепено увођење интегративне здравствене заштите засноване на сарадњи  �
практичара званичне и алтернативне медицине;  
развој профитабилних пројеката, који би истовремено за заинтересоване  �
потрошаче проширили здравствену понуду града Београда (wellness центри, 
индустрија здраве хране и сл.);
унапређење примордијалне превенције у складу са познатим/позитивним  �
европским искуствима која се односе на: (1) смањење загађености ваздуха, (2) 
стимулисање физичког кретања и уклањање препрека које воде искључивању 
старих, деце, особа са додатним потребама, што је важан услов менталног здравља, 
(3) проширивање и заштита пешачких јавних простора и зелених површина; 
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унапређивање права пацијената установљењем службе независног омбудсмана за  �
права пацијената;
уједињавање постојећих снага око изабраних превентивних програма, сарадња  �
јавног и невладиног сектора на заједничким пројектима;
имајући у виду да здравствени систем чине здравствене установе, здравствени  �
радници и здравствене службе у три нивоа, неопходно је обезбедити континуирано 
финансирање установа, делатност рада и организацију надзора;
прикључење града асоцијацији здравих градова. �

У систему образовања:

оБухватаЊе укуПног контингента циљне груПе кваЛитетним 
и ујеДначеним оБавеЗним оБраЗоваЊем, ПроДужеЊе трајаЊа 
оБавеЗног оБраЗоваЊа и ПовећаЊе ДоСтуПноСти виших нивоа 
оБраЗоваЊа За мЛаДе иЗ Сиромашнијих Друштвених СЛојева 
овај циљ ће бити постигнут остварењем следећих задатака:

потпуно обухватање, доступност и постизање уједначених услова и квалитета  �
обавезног образовања за сву децу;
решавање проблема квалитета наставе и опремљености малих – четвороразредних  �
основних школа у сеоским насељима на подручју града Београда;
прелазак свих основних школа на рад у једној смени, са организованом  �
целодневном односно продуженом наставом или боравком за сву заинтересовану 
децу;
остварење сарадње са организацијама цивилног друштва у побољшању услова  �
школовања и организовању различитих активности у простору школе;
даљи развој Београда као међународног универзитетског и научног центра; �
давање на коришћење или дугогодишњи закуп расположивих објеката и парцела  �
за средњошколске и универзитетске кампусе и друге погодне форме за ефикасно 
организовање и функционисање активности средњошколског и универзитетског 
образовања и научног рада;
усклађивање образованих програма на нивоу средњег образовања. �

Школска година Број школа Број одељења Број ученика просечно ученика у одељењу

1980/1981. 287 4559 140353 31

1990/1991. 280 5281 162339 31

1995/1996. 284 5374 157936 29

2000/2001. 284 5238 136891 26

2002/2003. 281 5256 132285 25

2003/2004. 281 5275 130269 25

2004/2005. 283 5298 129535 24

2005/2006. 284 5277 127559 24

2006/2007. 284 5236 124678 24

Табела 8. 
Промене школских капацитета 
и броја ученика
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Графикон 5. 
Промене у броју школа

Графикон 6. 
Промене у броју одељења

Графикон 7. 
Промене у броју ученика

Графикон 8. 
Просечан број ученика у одељењу
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У систему предшколског васпитања: 

ПовећаЊе оБухвата Деце у ПреДшкоЛСким уСтановама 
С циљем Да Се Сваком ЗаинтереСованом Детету 
оБеЗБеДи меСто у ПреДшкоЛСкој уСтанови
овај циљ ће бити постигнут остварењем следећих задатака:

повећање обухвата деце у предшколским установама са обавезом да се сваком  �
детету обезбеди место у предшколској установи (у јавном или приватном сектору); 
нормативно регулисање и укључење приватног сектора у област предшколског  �
васпитања; 
омогућити деци из сиромашних породица приступ приватним вртићима помоћу  �
давања непрофитног статуса установама, као и путем концесија и регреса, 
нарочито у деловима града у којима су капацитети државних установа недовољни 
да приме сву заинтересовану децу;
развојем различитих облика рада у складу са потребама и интересовањима (бејби  �
сервис, клубови, радионице, играонице и сл.);
лакша употреба монтажних објеката и узимање у закуп објеката у приватном  �
власништву за организовање предшколских установа. 
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У систему социјалне заштите:

јачаЊе начеЛа СоЛиДарноСти Путем наСтављаЊа ЗаПочетих 
и ДокаЗаних Програма ПоДршке оСетљивим Друштвеним 
груПама и увоЂеЊа нових и раЗноврСних оБЛика СоцијаЛне 
Заштите и ПоДршке, Примерених ПотреБама граЂана и 
раЗвојним интереСима граДа, као и инСтитуционаЛна ПоДршка 
економСки оДрживим уСЛугама на неПроФитном ПринциПу
овај циљ ће бити постигнут остварењем следећих задатака:

ширење различитих облика подршке и партнерска сарадња са организацијама  �
цивилног друштва у организовању социјалних услуга; 
подстицање нестационарних и неинституционализованих облика социјалне  �
заштите; 
давање подршке организовању различитих врста дневних боравака у локалним  �
заједницама (за децу са додатним потребама, за старија лица и лица са 
инвалидитетом и сл.); 
дефинисање и изградња минимума стандарда социјалних услуга и ефикасан систем  �
супервизије и инспекције;
утврђивање приоритета у стратегијском и наменском планирању средстава за  �
побољшање инфраструктурних и материјално-техничких услова рада;
наставком остваривања започетих програма усмерених ка појединачним циљним  �
групама, с циљем да се повећа укљученост ових група у социјални простор града и 
да се побољша њихова економска и социјална ситуација.

Активности у области културе:

укључиваЊе у Програм агенДе 21 За куЛтуру 
(ујеДиЊени граДови и ЛокаЛне СамоуПраве)
овај циљ ће бити постигнут остварењем следећих задатака:

увођење нових механизама и организационих форми културне политике и  �
стварање кохерентног система који ће уравнотежити приватне и јавне иницијативе 
и омогућити интерсекторску сарадњу;
развој публике је један од стратешких приоритета, а нарочито поклањање пажње  �
дечјој култури, као и маргиналним групама; 
развијање и подстицање модела прилагођених особеностима и потребама општина  �
и локалних заједница;
олакшан приступ и коришћење објеката у власништву града и општине, за шта  �
треба дефинисати статус културних активности као непрофитних;
наставак и јачање подршке уникатним програмима и активностима у области  �
културе који дефинишу особени урбани и културни идентитет града у 
међународним размерама;
развој културе у „квартовима“ и локалним заједницама унапређењем простора за  �
културне активности свих генерација;
интензивно укључивање у међународне програме. �
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Активности у области становања: 

уСкЛаЂиваЊе оБима СтамБене иЗграДЊе За тржиште 
и нових оБЛика СоцијаЛног СтановаЊа 

Социјално подржани програми становања биће усмерени према јасно дефинисаним 
циљним групама. 

развојни интереси града Београда упућују на следеће циљне групе које ће имати 
приоритет у програмима субвенционираног становања:  

 млади, квалификовани и радно компетентни грађани који заснивају сопствено  �
домаћинство и настоје да се осамостале од родитеља;
 породице са малом децом и �
 стручњаци за чијим профилима постоји већа потражња. �

Посебан интерес ће бити развијање различитих облика субвенција у области 
становања – од повољних хипотекарних кредита за изградњу или куповину стана, понуде 
парцела и локација различитог нивоа опремљености и стандарда становања, подстицања 
приватне изградње станова за закуп са контролисаном закупнином, регулисања дуго-
рочног закупа, давања субвенција за станове закупљене на тржишту итд.

реконструкција и обнова стамбеног фонда биће тежиште стамбене политике 
града Београда у наредном периоду. основни приоритет у побољшању квалитета 
становања биће успостављање обавезе одржавања целих зграда и њихових саставних 
стамбених јединица. 

Отварање и активирање предграђа и периферних зона Града за квалитетно 
становање и стамбену изградњу увођењем независног шинског система, као 
јединог начина да се обезбеди временски поуздан, комфоран и квалитетан приступ 
радним местима, културним, здравственим, образовним, рекреативним и другим 
дестинацијама, и у самом центру, и у другим деловима града са одговарајућим ресур-
сима и услугама. 

Санирање бесправно изграђених подручја и проналажење модалитета опремања 
и уређења ових зона, модалитета и извора финансирања и дугорочних финансијских 
аранжмана, са циљем да се у урбанизовању ових подручја обезбеди учешће власника.

решавање стамбеног питања на територији града Београда захтеваће системске 
промене у складу са новим друштвено-економским условима и са организованим 
активностима републике, града и општина које се односе на стварање амбијента за 
решавање стамбеног питања. од посебног значаја ће бити подстицање задругарства и 
организовање стамбених задруга према стандардима и позитивним искуствима савреме-
них европских земаља. 

Стамбена политика на градском и општинском нивоу посебну пажњу ће посве-
тити развоју тржишта у становању, не занемарујући социјалну димензију. амбијент 
(пореска, земљишна и комунална политика) треба да подстакне инвеститоре да граде 
на планом предвиђен начин. Порески и фискални механизми, дерегулација урбанистич-
ких планова, приватизација грађевинског земљишта, рационализовање бирократског 
механизма, треба да омогуће ефикасније и квалитетније грађење станова, посебно на 
правцима који за то имају предиспозиције: Барајево, Сопот, Сурчин и, у ограниченим 
условима, лева обала Дунава. 

Посебни програми становања биће усмерени ка осетљивим друштвеним групама, 
као што су социјално угрожено становништво, избеглице и расељена лица и друге 
нискодоходовне категорије. 
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Tабела 9. 
Процењени обим стамбене изградње 
и финансијских средстава

Станоградња 
– инвестиције 

2002–2006. 2007–2011. 2002–2011. 

Општине број завршених 
станова

површина
(у m2)

милиона евра број завршених 
станова

површина
(у m2)

милиона евра број завршених 
станова

површина
(у m2)

милиона евра

Барајево 400 30,294 15,15 400 30,880 15,75 800 61,174  30,90

Вождовац 700 51,910 38,41 750 56,250 44,44 1.450 108,160  82,85

Врачар 500 35,349 32,87 590 41,300 43,37 1.090 76,649  76,24

Гроцка 880 80,041 36,82 990 91,080 45,54 1.870 171,121  82,36

Звездара 1.000 65,710 47,31 1.000 67,000 51,58 2.000 132,710  98,89

Земун 450 31,902 22,33 550 39,600 29,30 1.000 71,502  51,63

Лазаревац 500 39,010 19,90 750 56,250 29,81 1.250 95,260 49,71

Младеновац 220 20,905 11,92 330 28,710 16,93  550 49,615 28,85

Нови Београд 4.400 295,975 236,78 4.800 321,600 286,22 9.200 617,575  523,00

Обреновац 1.720 190.652 97,23 1.900 190.000 102,60 3.620 380.652 199,83

палилула 800 56.325 37,74 950 69.350 49,93 1.750 125.675  87,67

Раковица 300 23.653 16,32 370 27.750 20,26  670 51.403 36,58

Савски венац 530 49.980 41,48 650 57.200 50,91 1.180 107.180 92,58

Сопот 230 25.106 12,55 300 30.000 16,20  530 55.106 28,75

Стари град 520 34.426 33,39 670 44.220 45,55 1.190 78.646  78,94

Чукарица 1.550 109.816 79,07 1.700 124.100 96,80 3.250 233.916  175,87

УКУпНО 14.700 1.141.055 779,27 16.700 1.275.290 945,19 31.400 2.416.344 1.724,46
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Приликом решавања проблема становања, треба обавити посебне задатке: 

дерегулација урбанистичких планова; �
подстицање стамбене градње; �
укидање државног монопола над грађевинским земљиштем према Закону; �
прединвестирање у комуналну инфраструктуру; �
порески и фискални инструменти за подстицање стамбене изградње; �
обнова, модернизација, инвестиционо и текуће одржавање стамбеног фонда.  �

У области спорта и рекреације:

ширеЊе маСовног, ЗДравСтвено-рекреативног СПорта, Са нагЛаСком 
на уЛагаЊа у шкоЛСки СПорт и оБнову и оДржаваЊе оБјеката и јавних 
ПроСтора намеЊених За Децу, омЛаДину и За рекреацију оДраСЛих

овај циљ ће бити постигнут остварењем следећих задатака:

усмеравање инвестиција планираних за спорт и рекреацију на школски спорт; �
дефинисање режима коришћења, уређење и заштита великих и махом неуређених  �
зелених површина као јавног добра;
обезбеђење простора за рекреацију у окружењу стамбених четврти и доступности  �
већих градских рекреативних зона бициклима и другим видовима пешачког 
саобраћаја;
подршка организовању великих међународних спортских програма   �
и манифестација.
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концепција социјалног развоја

Почетна позиција социјалног развоја града Београда одређена је према нивоу 
психосоцијалне егзистенције грађана, карактеристичном за београдски гравитациони 
центар, дефинисан, иначе, доминантним формалним и неформалним значењима и 
вредностима, доминантним понашањем, као и доминантним структуралним оквиром. 
Сходно томе, социјални развој ће бити усмерен ка нивоу психосоцијалне егзистенције, 
чија су доминантна својства припадање, стабилност и рад за заједницу.

град Београд спада у заједнице које су ушле у трећу епидемиолошку транзицију, 
што значи да је превазишао статус у коме су инфективна обољења главни узрок 
умирања и у коме је кључна одредница здравља понашање везано за одређене факторе 
ризика. град Београд улази у статус који подразумева да су главни фактори очувања и 
унапређења здравља  (или његове деградације)  –  социјалне и еколошке природе, с тим 
што су и еколошки фактори под доминантним утицајем социјалних чинилаца.

релевантна полазна основа посматраног амбијента (градске заједнице) је социјални 
капитал, пре свега због целовитости концепције, изражене помоћу четири елемента: 
локалне усађености, аутономије, синергије и интегритета. на микронивоу, социјални 
капитал подразумева локалну усађеност која се исказује умреженошћу унутар градске 
заједнице, али и аутономију која се исказује разноврсним везама са социјалним гру-
пама, не само унутар, него и изван Србије. на макронивоу, социјални капитал захтева 
синергију, односно склад између активности легислативе, градске администрације и 
интереса грађана, а уз то интегритет односно самосталност градских институција и 
функционисање без утицаја корпоративних и приватизованих интереса. 

у складу са постављним 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 � , који се заснива на најбољим знањима и проценама  
експерата разних профила;
контекстуални критеријум � , који се заснива на јасној опредељености за конкретне 
вредности, а нарочито за вредности људских права;
развојни критеријум � , који подразумева да се одабрана концепција, и на микро- и 
на макронивоу, усклађује са потребама целовитог, а то значи и квалитативног, а не 
само квантитативног развоја;
економски критеријум � , који подразумева поштовање принципа економске 
одрживости. 

темељ концепције социјалног развоја града Београда јесте јачање социјалног и кул-
турног капитала, социјалне интеграције и укључености грађана у подизање квалитета 
живљења у граду на два међусобно повезана нивоа: на микро- и на макронивоу.
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ова концепција ће бити остварена помоћу четири групе ангажмана:

(1)  развој цивилног друштва, као специфичног облика заједница грађана које 
отварају и испуњавају простор између нивоа појединца и нивоа Града, као 
специфичне заједнице:  

развојем низа институционализованих облика удруживања грађана поводом тема  �
од јавног интереса, стручних питања, традиционалних и иновативних културних 
садржаја, локалних тема итд.;
различитим облицима изражавања мишљења и ставова грађана; �
развојем публике као једног од стратешких приоритета, нарочито поклањањем  �
пажње дечјој култури и маргиналним групама;
обезбеђењем приступачног обучавања у разним аспектима рада удружења грађана,  �
сарадњом градске администрације са удружењима грађана и унапређењем метода 
учешћа грађана.

(2)  Обезбеђивање подстицајне психосоцијалне и културне средине:

јачањем подршке локалним грађанским иницијативама и локалним  �
организацијама;
покретањем припадника рањивих група;  �
инстутуционалним унапређењем укупног сектора социјалног развоја и  �
дефинисањем позиције приватног и непрофитног сектора, задужбина, фондација и 
др.; 
рационалним и контролисаним коришћењем и отуђивањем објеката и простора  �
наменски грађених за потребе услуга од јавног интереса (култура, образовање, 
социјална заштита, спорт), као и забраном промене намене јавних и зелених 
површина; 
развојем Београда као регионалног универзитетско-научног и културног центра; �
повећањем урбанитета и међународног престижа града, осмишљавањем већег броја  �
и врста уникатних садржаја, програма и активности које граду и његовим урбаним 
центрима дају особен идентитет и препознатљивост у регионалној и глобалној 
мрежи градова;
лакшим  приступом објектима у власништву града и општине и њиховим  �
коришћењем, као и признавањем статуса културних активности као непрофитних;
подршком развоју нових медија; �
грађењем подстицајног социјалног контекста,  захваљујући коме ће установе које  �
чине животни оквир грађанима пружати осећај припадања и личне вредности;
решавањем осетљивих питања услова живота и рада ромске популације, избеглих  �
односно интерно расељених лица, нарочито имајући у виду предстојеће обавезе 
које ће проистећи из Споразума о реадмисији;
подршком општинама, нарочито сиромашнијим и мање развијеним, да обезбеде  �
просторе у месним заједницама и финансирају иницијалне пројекте у области 
социјалне заштите;
успостављањем посебних програма који ће промовисати  резултате проистекле из   �
основних вредности цивилног друштва. 
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(3)  Обезбеђивање подстицајне спољашње средине:

побољшање комуникације између градских подручја, нарочито између центра  �
и периферије и периферних зона међусобно, као и унапређењем и ширењем 
постојећих и формирањем нових јавних градских простора. ово се ефикасно 
може остварити рестрикцијом аутомобилског саобраћаја, а фаворизовањем јавног 
превоза и саобраћаја у режиму независног шинског система; 
организовањем локалних паркова и многих других облика озелењавања;  �
развојем града као средине са здравим стиловима живота (едукација); �
усмеравањем  инвестиција планираних за спорт и рекреацију на школски спорт;  �
дефинисањем режима коришћења, уређења и заштите великих и махом неуређених  �
зелених површина  као јавног добра;
обезбеђивањем простора за рекреацију у окружењу стамбених четврти и  �
доступности већих градских рекреативних зона бициклима и другим видовима 
пешачког саобраћаја.

(4)  Припремање будућности:

подршком јавном сектору у области здравства, социјалне заштите,   �
културе и образовања; 
повећањем обухвата деце у предшколским установама до потпуног обухвата све  �
заинтересоване деце;
остварењем потпуног обухвата и доступности обавезног образовања и  �
уједначавањем услова и квалитета обавезног образовања на целокупној територији 
града; 
задржавањем и даљим развојем сектора јавног здравља, успостављањем принципа  �
интегративне здравствене заштите са посебним нагласком на обухвату рањивих 
група и правима пацијената; 
развојем културе у „квартовима“ (суседству) унапређењем простора за културне  �
активности свих генерација – разумевање културе као стандарда свакодневног 
живота; 
дефинисањем и реализовањем обавезујућих минималних стандарда за активности  �
из категорије обавезних услуга од јавног интереса на целокупној територији града;    
систематским праћењем квалитета живљења према критеријумима и индикаторима  �
дефинисаним светским и европским документима које је ратификовала република 
(односно Ср југославија);
ширењем масовног, здравствено-рекреативног спорта, са нагласком на улагања у  �
школски спорт, и обновом и одржавањем објеката и јавних простора намењених 
деци, омладини и рекреацији одраслих;
подршком организовању врхунских међународних спортских програма   �
и манифестација;
подршком програмима за развој деце, почевши од пренаталног периода,   �
и стимулисањем програма за превазилажење материјалне и социјалне  
угрожености деце;
подршком околностима које јачају породицу, посебно осећај сигурности деце; �
подршком повећању сложености заједнице, нарочито обезбеђивању свих врста  �
комуникација;
увођењем нових технологија у домену свих елемената социјалног развоја. �
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ИНСТИТуЦИОНАлНИ РАЗВОЈ 
– КА ДЕЦЕНТРАлИЗАЦИЈИ, 
ПОлИЦЕНТРИчНОСТИ 
И ИНТЕГРАЦИЈАмА
одрживи развој града Београда и адекватно јачање конкурентности, 
приступачности и територијалне кохезије у највећој мери зависe 
од квалитетног и примереног начина управљања градом, 
и на нивоу целине, и на нивоу саставних територијалних јединица. 
To ће се постићи ефикасном организацијом управљања, 
али и јачањем одређених политика, заснованих на уставу 
и законима, које ће подржати идеју и праксу децентрализације, 
полицентризма и регионалне интеграције, са основном логиком 
да је неопходно јачати све урбане центре и села у њиховом окружењу 
и повезати их са општинама у суседству и регионима у Србији и европи.
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начин уПрављаЊа граДом

успешност у пословању значи изазов за даљи напредак. град Београд од 2003. године 
послује као фирма која је забележила велике успехе и извукла се из стрмоглавог пада 
уочљивог 90-их година XX века. организована према новом систему и са другачије 
утврђеном одговорношћу градоначелника, председника општина, градских органа, 
организација и функционера, градска управа је за кратко време забележила значајне 
резултате у областима градске економије, градских комуналних система, јавних сер-
виса, информатике и другим. истовремено, градска управа је свесна да пред Београдом, 
градом великих изазова и шанси, стоје значајни задаци за развој у наредном периоду. 
ови изазови и шансе, могућности и недовољно коришћен територијални капитал 
захтевају даље унапређење начина управљања, односно модела доброг управљања који 
може да задовољи основне критеријуме: отвореност, одговорност, поузданост, активно 
учешће свих актера, учешће грађана и кохерентност управљања (хоризонтална и 
вертикална координација). истовремено, они захтевају модел адекватног управљања, 
односно начина управљања прилагођеног конкретној ситуацији у граду, републици и 
ширем европском окружењу. 

Добро и адекватно управљање градом Београдом спада у кључна питања његовог 
развоја. у тренутку израде ове стратегије град је суочен са низом ограничења која битно 
утичу на начин управљања (governance). то се, пре свега, односи на текуће законодавне 
и институционалне промене, које ће свакако утицати на будући оквир управљања на 
градском и локалном нивоу. оне ће посебно утицати на бројне стратегије на нивоу 
републике и редослед стратешких развојних приоритета. контекст будућег легислатив-
ног и институционалног стања претпостављен је на основу расположивих информација 
о планираним реформама у Србији и експертских анализа.

Полазни основ дефинисања начина управљања градом били су следећи постулати:

1.  развој града Београда је веома сложен проблем и обухвата многе различите појаве 
и процесе. За успешно управљање овако сложеном структуром неопходно је да 
се раздвоје одговарајући нивои управљања, односно одлучивања, те да се разраде 
одговарајући инструменти, механизми и процедуре.

2.   Досадашњи развој је зависио од бројних парцијалних одлука на различитом нивоу 
одлучивања, ванинстиуционалних актера, агресивног деловања ослобођеног и 
недовољно контролисаног тржишта (станоградња, пословање, привредне иницијативе 
и сл.), али и сиве економије.

3.  ефикасност и ефективност управљања развојем захтевају већи степен организоване 
пажње, хоризонталне и вертикалне координације свих актера и нивоа, усклађен са 
унапређеним системом интегралног стратешког просторног и урбанистичког планирања.

4.  Све већи значај добија локални ниво (систем децентрализације) али, истовремено, 
и ниво регионализма (регионалне интеграције). Дефинисање успешног модела 
начина управљања захтева да се, приликом решавања различитих питања од локал-
ног ка градском и даље ка републичком нивоу, претходно установе надлежности и 
капацитети.

5.  од посебног интереса за формулисање будућих процедура је да се установе бројни 
актери, што је и учињено приликом израде ове стратегије, и уоче њихове улоге у 
процедурама доношења одлука о развојним питањима. Постепено се истиче улога 
грађана и цивилног сектора.

6.  развој савремених информатичко-комуникационих технологија (ICT) обезбеђује 
квалититан основ за развијање комплементарних инструмената за ефикасан и демо-
кратски начин управљања градом.
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 из овога проистиче и основни циљ који се има у виду када се расправља о начину 
управљања градом.

Основни стратешки циљ

Добро и адекватно управљање градом Београдом, јединственом територијалном цели-
ном капацитета макрорегиона у Србији (европска номенклатура NUTS2), уређеног 
посебним законом (Закон о главном граду, 2007) и Статутом града Београда, значи 
коришћење одговарајућих доступних инструмената за активирање територијалног 
капитала који обухвата: (а) материјални капитал, (б) социјални капитал (природу 
односа између актера), (в) хумани капитал, (г) културни капитал, (д) географски 
капитал (природне особине и ресурси), (ђ) политички капитал (у оквиру Србије и шире). 
није од мањег значаја ни активирање територијалног потенцијала, ресурса и вред-
ности које град Београд још није активирао а има их на својој територији, посебно у 
приградским општинама. 

основни циљ развоја начина управљања градом Београдом је: модернизација и 
даље усавршавање начина управљања Градом као целином и његовим саставним 
деловима да би се активирали његов територијални капитал и територијални 
потенцијал, остварила већа територијална кохезија, увећала конкурентност и 
омогућио одрживи развој подржан регионалним повезивањем са окружењем.

овако сложен циљ садржи бројне задатке који увећавају степен одговорности свих 
нивоа управљања у оквиру града. градска управа ће због тога у наредном периоду 
активирати све инструменте за управљање градом у договору са градским и приградским 
општинама. активирање ових инструмената значи и конкретне оперативне циљеве и 
задатке за градску управу и достизање новог, вишег прага у развоју града Београда, 
као што су:

унаПреЂеЊе органиЗационе Структуре граДа БеограДа

град Београд ће посветити посебну пажњу управљању целином града. Пошто данас на 
својој територији има један велики град (Београд) и више урбаних центара (Сурчин, 
обреновац, Лазаревац, младеновац, гроцка, Земун, а у перспективи и Борча, Батајница 
и др.), неопходно је утврдити систем координације управљања овим центрима. то 
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 и шире;
доступност свих стратегија, планова и програма свим актерима развоја и  �
грађанима, уз редовно периодично, прегледно и транспарентно извештавање 
Скупштини града Београда;
рационализацију градске управе и усмеравање ка стручном, ефикасном и према  �
грађанима отвореном раду;
организовање и подршка у раду: (а) агенције за економски развој, (б) органа за  �
сарадњу са европском унијом и економске програме и пројекте;
увођење институције комуналне полиције; �
рационализацију система градске управе на основу кључне идеје о одрживом  �
развоју и квалитетном функционисању града као целине;
непрекидно и систематско усавршавање квалитета градских институција и  �
обезбеђење њиховог стабилног и континуираног рада;
подстицање квалитетног и ефикасног рада системом награђивања. �



79 
ЕКОНОмСКИ РАЗВОЈ – ОДРжИВЕ
АКТИВНОСТИ И КОмуНИКАЦИЈЕ

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 
ГРАДА БЕОГРАДА

ФиСкаЛна ДецентраЛиЗација уЗ СтаЛно јачаЊе БуџетСких каПацитета 
и вишегоДишЊе ПрограмираЊе каПитаЛног БуџетСког ФинанСираЊа

Предуслови за остваривање овако постављеног циља су:

повећавање броја и износа и учешћа изворних прихода у укупним буџетским  �
приходима града (порези, таксе, надокнаде);
повећање наменских прихода у буџету града, од закупнина по основу издавања  �
пословног простора у власништву града и општина, прибављањем и изградњом 
новог пословног простора изграђеног средствима из капиталног буџета града;
уношење пословног простора, изграђеног средствима директних и индиректних  �
буџетских корисника, у јединствен пословни фонд пословног простора који град 
има право да користи;
задржавање и афирмисање категорије општих буџетских прихода, када су у питању  �
уступљени/заједнички приходи са републиком, веће коришћење наменских 
трансфера у ужем смислу за пројекте од заједничког интереса града и републике;
својинска и друга трансформација комуналних предузећа, чији је циљ да се смање  �
трошкови града по овом основу и да боље и ефикасније функционишу;
мере за повећавање наплате пореских обавеза физичких и правних лица по основу  �
пореза из градске надлежности, али и рачуна комуналних предузећа;
oдржавање сва три буџетска баланса, не само оног  � текућег, везаног за покриће 
текућих трошкова текућим приходима, већ и одрживог, који задржава ниво 
градских услуга на постојећом нивоу, што подразумева да приходи не покривају 
само непосредне трошкове функционисања, већ и одржавање и обнављање, као 
противтежа амортизованости и адаптабилна равнотежа која омогућава да се 
функционисање града прилагођава измењеним околностима;
подела надлежности и одговорности између републике и града у областима  �
изградње и одржавања саобраћајне инфраструктуре, образовања, здравства, 
заштите изворишта на територији Београда; 
jош увек висок степен централизованог финансирања локалне самоуправе; �
доношење новог Статута града Београда. �

реализација основног стратешког циља у области финансирања града подразумева:

редефинисање категорије буџета  � града и могућност његове поделе на два дела 
(која су и до сада постојала, али у оквиру јединственог годишњег буџета): на буџет 
текућих трансакција, прихода и расхода, који би се, као и до сада, утврђивао на 
годишњем нивоу, и капитални буџет, заснован на преференцијалним стратешким 
приоритетима града, који би се дугорочније планирао и утврђивао и који би имао 
своју дугорочнију конструкцију финансирања и текућу годишњу реализацију;
својинску трансформацију комуналних предузећа; �
повећавање изворних прихода  � града, преношењем пореских надлежности са 
републике на Београд; 
увођење политика и правила у граду Београду за партнерство јавног и приватног  �
сектора, како би се искористила воља и потреба предузетника да у складу са својим 
интересима улажу у стратешке пројекте града и да понуде јавне погодности као 
јавну корист од сопствених развојних пројеката; 
редефинисање односа на релацији град – општине, формулисањем заједничких  �
приоритета и поделом надлежности, уз уважавање општих и појединачних 
преференцијала. Даља децентрализација буџетског система града зависиће од 
решења у области територијалне организације.
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уСавршен и техноЛошки оСПоСоБљен  
инФормациони СиСтем и СиСтем е-GovernAnce,  
уЗ равномерну ДиСПоЗицију на читавој територији граДа

управа града Београда мора да тежи да постане заокружен, интегрисан систем 
и да изврши трансфер са садашњег „папирног“ модела функционисања управе ка 
електронској управи (е-government). истовремено, градска управа треба да настави да 
смањује трошкове пословања, повећава ефикасност, јача транспарентност и контролу 
рада органа управе, даље надограђује и развија информатичко друштво, улаже у људске 
ресурсе итд. осим снажног утицаја на свеукупни економски развој, као последица 
набројаних активности, физички шалтер ће заменити виртуелни портал – градски 
услужни центар и пружање услуга по принципу „било који податак, на било ком месту 
и у било које време“.

наведени циљ ће бити постигнут извршавањем следећих задатака:

настојање да се примене сви закони потребни за електронско пословање државне  �
управе и бизниса;
преиспитивање знања и способности постојећег кадра у управи града и/или  �
примање новог;
обука за полагање ECDL � 10 тестова, припрема за полагање тестова и издавање 
сертификата;
комплексна обука запослених у управи града са наглашеном корисничком  �
оријентацијом;
континуирано информатичко оспособљавање и усавршавање запослених; �
спровођење београдске оптичке метромреже; �
повезивање свих органа градске управе и градских општина у јединствену   �
и безбедну широкопојасну интернет/интранет мрежу;
формирање посебних организационих јединица у оквиру општинских управа  �
задужених за развој информационог система и увођење електронске управе;
прикључивање свих здравствених установа, културних институција, јавних  �
предузећа и јавних комуналних предузећа на интернет;
формирање компјутеризованих и ажурних база података, са снажном програмском  �
подршком;
израда јединствених регистара – грађана, простора, бизниса; �
увођење информационог система са истовременим стварањем шалтер-сале  �
(општински услужни центар) по принципу „све услуге на једном месту за корисника“;
омогућавање грађанима да на једном месту предају захтев и преузму решење, не  �
долазећи на шалтер;

Сл. 16. 
Шема е-управљања града београда

10   ECDL – European Computer 
  Driver Licence
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креирање јавних приступних тачака у свим ентитетима у  � граду;
успостављање сервиса за већину административних процедура на градском нивоу; �
омогућавање грађанима да у сваком тренутку добију информацију о тренутној  �
фази у којој се налазе њихови захтеви, као и о раду градске управе. у том погледу 
посебну улогу ће имати служба за комуникације и координацију са грађанима која 
је дужна да правовремено и адекватно приступи решавању проблема грађана;
стална и све већа улагања у набавку и примену савремених информационих  �
технологија;
формирање информационих подсистема за потребе здравства, образовања, културе итд. �
креирање врло динамичног и интерактивног веб-портала, са ажурним  �
информацијама, са кога се, између осталог, могу преузимати документи и 
упућивати захтеви општинској управи;
стално унапређење београдског позивног центра и његове улоге код одржавања базе  �
података која служи раду и развоју градске управе и комуналних предузећа.

ДецентраЛиЗација граДа БеограДа и аДекватна 
територијаЛна органиЗација
ово подразумева да град у наредном периоду изврши следеће задатке:

прилагођавање територијално-административне организације града Београда  �
новим уставним и законским решењима која подржавају децентрализацију и 
полицентризам, односно приближавање одлучивања грађанима и одговарајућу 
расподелу надлежности и права територијалних јединица;
омогућавање мањим урбаним центрима да преузму одговорност вршења  �
надлежности и одлучивања и управљања, у оквиру свог атара и мањег 
функционалног подручја са селима у окружењу (ниво NUTS5), према 
својим реалним могућностима, уз адекватну примену принципа фискалне 
децентрализације и очекивано враћање својине локалној самоуправи (ниво NUTS4);
омогућавање урбаним центрима да формирају заједницу са сеоским насељима у  �
окружењу на принципу функционалне и интересне повезаности (градски окрузи са 
својом самоуправом) Београд, Земун, Сурчин, обреновац, Лазаревац, младеновац, 
гроцка, Борча (ниво NUTS3);
установљавање облика управе која ће контролисати и усмеравати развој града  �
Београда као целине макрорегионалног карактера (ниво NUTS2);
редефинисање статуса данашњих десет градских и седам приградских општина  �
према новом Статуту града;
усмеравање пажње на припрему пројеката за претприступне фондове европске уније  �
преко јединица NUTS2 и NUTS3 нове територијалне организације града Београда.

веће укључиваЊе граЂана у ПроцеС оДЛучиваЊа о ПроБЛемима 
и раЗвоју, као СуштинСких актера граДа БеограДа
учешће грађана град ће остварити:

повећањем ефективности у реализацији краткорочних и тачности у реализацији  �
дугорочних пројеката;
давањем пуне подршке развоју јавно-приватног партнерства у реализацији  �
пројеката од значаја за град или мању територијалну јединицу, као и јачањем 
цивилног сектора;
прилагођавањем начина управљања и одлучивања о стратешки значајним  �
питањима, с једне стране, целовитости и кохезије града Београда, а с друге стране,  
о специфичностима његових просторних потцелина: дунавски појас, банатска 
страна, сремска страна, центар Београда, стари Земун, шумадијски правац и сл.;

Сл. 17. 
електронско управљање 
– координација

грађани

држава

привреда

запослени

е-управа

е-управа
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подршком учешћу грађана у одлучивању остваривањем слободе грађанске  �
иницијативе, на форумима грађана и референдуму о значајним питањима;
развојем модела учешћа грађана у фази припреме, а не само приликом доношења  �
просторних и урбанистичких планова и других аката од општег значаја;
редовним испитивањем и анкетирањем грађана о њиховом не/задовољству развојем  �
или уређењем града или његових насеља;
даљим јачањем учешћа грађана о предлозима буџета града и програмима  �
расподеле средстава;
јачањем улоге медија, уз подршку одговорном извештавању, сталним покретањем  �
иницијатива и јачањем свести и одговорности за уређење простора града Београда 
као заједничког добра, развојем комуналних система, еколошке свести и др.;
повећањем одговорности одборника и челника управе на свим нивоима за активан  �
однос са грађанима и уважавање њихових ставова;
развојем пројеката Беокома, комуналног водича града Београда, Београдског  �
позивног центра и локалних медија који ће стално да обавештавају о локалним 
темама и проблемима;
остваривањем транспарентног односа свих носилаца јавне власти према  �
информацијама које су по закону проглашене јавним.

оСтвареЊе интрарегионаЛне и интеррегионаЛне кооПерације и 
умрежаваЊе Са Другим метроПоЛитенима у СрБији и евроПи
овај оперативни циљ ће се постићи остварењем следећих задатака:

(а) покретањем  интрарегионалне кооперације, односно кооперације интересног  �
и функционалног повезивања са суседним општинама Панчево, Смедерево, 
Смедеревска Паланка, Лајковац, уб, Пећинци, рума и Стара Пазова, и (б) 
интеррегионалне кооперације са градовима у европи и Србији којом ће остварити 
активније функционално повезивање реком Дунав (Беч, Братислава, Будимпешта, 
нови Сад) са најближим метрополитенима у европској унији (акционо подручје 
Београд–Сегедин–темишвар11) или шире, са Загребом, Софијом, Букурештом и 
другим метрополитенима;
установљавањем посебног тела преко кога би се координирали велики пројекти и  �
решавали заједнички проблеми свих територијалних јединица града Београда и 
у каснијој фази, у сарадњи са суседним општинама према заједничком интересу. 
Саветом ће председавати градоначелник Београда, а чиниће га председници свих 
територијалних јединица;
профилисањем београдског метрополитенског подручја (град Београд са суседним  �
општинама са којима има функционалне везе) путем специјализације привредних 
активности, нарочито услужних делатности. улога културе, забаве, спорта и 
рекреације ће у томе, осим специјализованих грана индустрије, производног 
занатства и туризма, имати посебан значај;
приступањем у чланство организација градова у Србији и европи, имајући у виду  �
све економске, културне и еколошке аспекте, а посебно послове усклађивања 
метода рада градске управе са градским управама и системом тзв. governance у 
европи;
активним укључивањем у циклус пројеката европске уније за период 2008–2013.  �
(INTERREG IV, FP7, IPA, Leader, Urban и др.);
јачањем капацитета на нивоу града и градских општина за сарадњу са европском  �
унијом, и усклађивањем стандарда и принципа;
подршком грађанској иницијативи за јачање интрарегионалне и интеррегионалне  �
кооперације и интеграције; 

11  видети пројекат PlaNet-CenSE, 
INTERREG IIIb, 2006.
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развојем стратешког планирања на релацији град Београд – суседне општине,  �
односно даљег истраживања критеријума и могућности кооперације и ради развоја 
ширег регионалнг подручја града Београда.

концепција унапређеног модела  
управљања градом београдом

градска управа је после 2003. године знатно унапредила систем управљања градом 
Београдом. и поред тога, у наредном периоду динамичне транзиције и реафирмације 
града Београда у европским оквирима неопходно да је се модел управљања и даље 
усавршава, односно да се дефинише квалитетан, савремен и одговарајући модел, водећи 
рачуна о чињеници да не постоји универзалан модел управљања, већ да га треба при-
лагодити конкретној легислативној, економској, социјалној и политичкој ситуацији. 
кључни постулати концепције доброг управљања градом Београдом ће бити:

управљање ће се заснивати на квалитетнијој координацији свих актера на  �
територији града Београда и њеном непосредном функционалном окружењу; 
успостављање чвршће и кооперативније вертикалне координације на релацији  �
република – град – општина; 
увођење већег степена демократичности у систем управљања и одлучивања, и на  �
нивоу града, и на нивоу општина;
јачање ауторитета града у решавању бројних комуналних проблема увођењем  �
комуналне полиције;
јачање директне одговорности челника градске и општинске управе за спровођење  �
одлука, планска и стратешка решења, реализацију конкретних пројеката и 
програма и задовољење постављених, демократски утврђених критеријума и 
индикатора развоја града у одређеном времену;
веће укључивање свих актера, јавног и приватног сектора, као и грађанске  �
иницијативе у систем припрема одлука о значајним стратешким питањима и 
пројектима;
стална обука администрације на градском и општинском нивоу, промоција нових  �
политика (земљишне, пореске, инвестиционе, стамбене, социјалне, културне, 
еколошке, саобраћајне и др.) и реформа и рационализација структуре управе, 
планских инструмената и метода и јачање капацитета знања у администрацији;
успостављање јасних критеријума којима ће се мерити јачање конкурентности,  �
кохезије, приступачности, идентитета и степена интегрисаности града Београда у 
шире системе;
стално позиционирање града Београда у односу на друге сличне метрополитене  �
у европи, на основу објективних мерила, са циљем да достигне ниво MEGA3 
(Metropolitan Growth Area, према седам критеријума ESPON у Луксембургу);
територијализовање акција управљања (усмеравање ка одређеној територији) које  �
ће се односити на веће активирање територијалног капитала града као целине, али 
и појединих јединица локалне самоуправе;
јачање улоге стратешког планирања на савременим методолошким основама  �
(просторни планови јединица локалне самоуправе, генерални планови, секторске 
и обухватне стратегије и сл.), уз подршку увећању кохезије и ефективности града и 
његових саставних делова;
повезивање градске управе са кључним европским институцијама и укључивање  �
у стратешке пројекте са регионалним партнерима из европске уније и другим 
регионима европе; активно укључивање представника града и локалне самоуправе 
у процес законодавног усклађивања Србије и еу.
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Стратешки приоритети 2008–2012.

Стратегија развоја града Београда има сврху да дефинише 
визију градске управе, засноване на стручним темељима, циљеве 
којима треба тежити у будућности, као и путеве и оперативне 
задатке којим ће градска управа усмерити своје активности ка 
постављеним циљевима. Да би била остварљива, да би нашла 
пут између пожељног (визија, циљеви) и могућег (реалност), ова 
стратегија настоји да не буде ни оптимистична ни песимистична 
већ реална, да избегава замке политичких прокламација 
настојећи да иде путем еколошко-економско-социјалне 
оправданости, и то у реалном институционалном оквиру.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ 
2008–2012.
Стратегија развоја града Београда има сврху да дефинише визију 
градске управе, засноване на стручним темељима, циљеве којима 
треба тежити у будућности, као и путеве и оперативне задатке 
којим ће градска управа усмерити своје активности ка постављеним 
циљевима. Да би била остварљива, да би нашла пут између пожељног 
(визија, циљеви) и могућег (реалност), ова стратегија настоји да не 
буде ни оптимистична ни песимистична већ реална, да избегава замке 
политичких прокламација настојећи да иде путем еколошко-економско-
социјалне оправданости, и то у реалном институционалном оквиру.



87 
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ 
2008–2012.

СТРАТЕГИЈА
РАЗВОЈА ГРАДА БЕОГРАДА

Циљеви и визија су дугорочни, што значи да ће бити претпостављена оријентација и за 
будуће управе града Београда као и за све актере у развоју Града, укључујући и његове 
грађане. Међутим, Стратегија дефинише и серију задатака и пројеката, у програм-
ском виду, који ће бити задатак градске управе у периоду 2008–2012. и који ће бити 
остварљиви у данашњем институционалном оквиру. Проблем ће бити неизвестан легис-
лативни оквир, односно правна недовршеност решења везаних за локалну самоуправу, 
посебно за нека друга кључна питања од којих у значајној мери зависи развој Града.

Стратегија, посебно њен завршни део који се односи на стратешке приоритете, биће 
основ за израду секторских стратегија, као и ревизију или израду нових стратешких 
планова. Истовремено, биће и основ за дефинисање градских политика  или одлука ве-
заних за економска, еколошка или социјална питања, као и за питања институционалне 
организованости Града. Стратегија ће бити оквир за дефинисање стратешких идеја или 
одлука локалне самоуправе на територији града Београда.

Да би се пратило остварење ове стратегије, контролисали сви битни параме-
три развоја, прикупљала сазнања и идеје које ће стратегију у будућности евентуално 
прилагођавати променама у физичком, економском, социјалном и институционалном 
оквиру, предложено је да се формира Агенција за развој града Београда. Њен задатак ће, 
између осталог, бити да припрема годишњи извештај о остварењу стратешких приорите-
та, који ће Скупштини града једанпут годишње подносити градоначелник. Стратегија је, 
значи, подложна сталном преиспитивању, а свака будућа управа има могућност да је из-
мени, допуни или ревидира у складу са промењеним правним, економским, социјалним 
или политичким околностима, у чему ће прописану улогу имати и градска комисија за 
развој.

Да би се учинили први кораци ка постављеним општим и оперативним циљевима и 
задацима, овом стратегијом се прецизирају и стратешки приоритети, односно пројекти, 
које је могуће остварити, започети или припремати за остваривање у периоду 2008–
2012. године. Навођење ових приоритета и пројеката значи наоружавање Стратегије за 
период даље стабилизације и постепеног преласка у виши развојни стадијум, односно 
њено спровођење.

Конкретизација приоритета је подразумевала пажљиво испитивање реалног легис-
лативног, економско-финансијског и институционалног оквира који је, према садашњој 
ситуацији, у стању да преузме терет одговорности за њихово остварење. Због тога су сви 
наведени приоритети утаначени договорима са данашњим органима и организацијама 
Скупштине града, као и институцијама које Град ангажује у ширем оквиру градске упра-
ве. Приликом дефинисања приоритета коришћене су и анкете приградских општина и 
грађана града Београда.

Очигледан проблем представља државни легислативни оквир који није установљен 
до краја, па нека битна 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 
предложене Агенције за развој Града и евентуалног усаглашавања.

Сви стратешки планови на нивоу Града и појединих јединица локалне самоуправе 
биће рађени у координацији са овом Стратегијом, уз посебно поштовање стратеш-
ких приоритета као окоснице будућег развоја. У сарадњи са Републиком, решења из 
ове Стратегије постаће основ вертикалне координације приликом израде републич-
ких стратегија. Исто важи и за хоризонталну координацију деловања свих актера 
на територији града Београда, којима ће Стратегија представљати оријентацију у 
планирању и програмирању.

Следећи приоритети и пројекти ће бити обавеза остварења у периоду 2008–2012. 
године.
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CТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ – 
МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ОСТВАРЕЊА 2008–2012.

1.  Заштита природе и животне средине

Један од приоритета заштите представља смањење загађености ваздуха у централној 
градској зони. У прилог томе говоре подаци добијени испитивањем узорака ваздуха из 
локалне мреже урбаних станица на 16 мерних места, на којима је регистровано: 48 дана 
са концентрацијом SО

2
 преко граничне вредности имисије (ГВИ), просечан број дана 

са количином чађи преко ГВИ по мерном месту износи 31 дан и просечан број дана са 
концентрацијом NО

2
 преко ГВИ по мерном месту износи 9,27 дана. Могу се издвојити 

зоне у граду које предњаче по степену загађености ваздуха, а друмски саобраћај је 
главни загађивач ваздуха у Граду. Због тога се проблему смањења загађености мора 
приступити координирано са више пројеката и активности које ће остварити плани-
рани циљ. У складу са усвојеним стратешким плановима, ради смањења загађености 
ваздуха, треба наставити са активностима везаним за изградњу обилазнице око 
Београда, са израдом пројектне документације и почетком изградње УМП-а, из-
радом планске документације и изградњом мреже јавних гаража у централним 
деловима града и процесом топлификације и гасификације Г4рада, уз убрзано 
гашење индивидуалних котларница.  

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања: НИП, Буџет Града, приватна средства
Одговорност: Секретаријат за заштиту животне средине
 Напомена:  Овај пројекат захтева вертикалну и хоризон-

талну координацију свих актера који утичу 
на степен загађености ваздуха.

Термоелектране „ТЕНТ А” и „ТЕНТ Б” као гориво користе лигнит и на годишњем ни-
воу стварају преко 6 милиона тона летећег пепела, који се неадекватно складишти, што 
доводи до неконтролисаних секундарних емисија у ваздух. Депоније пепела се нала-
зе у атару села Грабовац (600 hа) и у близини „ТЕНТ А”, непосредно поред Саве (400 
hа) и заузимају преко 1000 hа најплоднијег обрадивог земљишта. Еолска ерозија пепе-
ла јавља се кад је време суво и ветровито, а системи заштите на депонијама пепела не 
раде на задовољавајући начин. У случају удеса, пепео се излива у водотокове, а загађују 
се и земљиште и подземне воде, тако да становници околних насеља не могу да користе 
локалне изворе. Укупна количина суспендованих честица на мерном месту у Грабовцу 
била је од 157 до 1000% преко ГВИ за ненастањена подручја. Прималац отпадних тех-
нолошких и вода са депоније „ТЕНТ А” је река Сава, док се преливне и дренажне воде са 
депоније пепела „ТЕНТ Б” преко канала Вукићевица и мелиоративног система Скела–
Грабовац испуштају, такође, у реку Саву. 

Посебно ће бити значајна темељна рекултивација напуштених површина дневних 
копова угља на територији општине Лазаревац и њихово евентуално ангажовање за по-
требе других активности (рекреација, индустрија и сл.).

Без обзира на биолошке, технолошке и друге потешкоће, санација и 
рекултивација пепелишта представља прворазредан задатак.

Рок извршења: 2009–2012. година
Извор финансирања: НИП, ЕПС и Буџет Републике
Одговорност: ЕПС
Напомена:  Обавеза извршења је утврђена републичком 

регулативом.

Приоритетни Пројекат 1.1.

СМањивање заГађеноСти 
ваздУха У централној 
ГрадСкој зони БеоГрада

Приоритетни Пројекат 1.2.

Санација и рекУлтивација 
деПонија ПеПела и шљаке 
У оПштини оБреновац као 
и наПУштених коПова У 
оПштини лазаревац
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ 
2008–2012.

Квалитет животне средине у Београду прати се систематским и повременим мерењима 
и анализом материја које загађују животну средину, проценом њиховог утицаја на 
здрав ље људи и животну средину. Систематска мерења основних и специфичних загађу-
јућих материја обављају се континуирано на мерним местима која чине мрежу мерних 
места, док се на мерним местима ван ове мреже обављају повремена мерења. Мрежа 
мерних места у граду која је на нивоу локалне урбане мреже дефинисана је на основу 
густине насељености, извора емисије, урбанистичких решења, начина загревања и на-
мене простора. Имајући у виду промене у делатностима и активностима, као и промене 
физичке структуре Града, предвиђа се проширење система контроле квалитета жи-
вотне средине, и то за квалитет: ваздуха, површинских вода (Сава, дунав, Савско 
језеро и лидо на дунаву), воде за пиће Београдског водовода, земљишта у ужој 
зони заштите изворишта водоснабдевања и нивоа комуналне буке. Број и распоред 
нових мерних места надлежне институције ће одредити накнадно.

Рок извршења: 2008. година
Извор финансирања: Буџет Града
Одговорност:  Секретаријат за заштиту  животне средине у 

сарадњи са Градским заводом за јавно здравље
Напомена:

Депонија „Винча”, која је у употреби 30 година и на коју се одлаже отпад из 11 београд-
ских општина, представља једну од еколошки врућих тачака на територији Града. На 
депонији не постоји управљање насталим депонијским гасовима и процедним вода-
ма, као ни систематско осматрање било ког могућег утицаја извора загађења. Иако је 
депонија ограђена дуж целог свог обима жичаном оградом (мин. висине 2,2 m) и пове-
зана асфалтним путем, на локацији депоније нису урађени водовод и канализација. Због 
свега наведеног, а на основу пројеката који су урађени за депонију „Винча”, коришћење 
ове локације за будуће потребе Београда, условљено је њеном санацијом и 
проширењем на укупну површину од 70 ha.

Рок извршења: 2008–2009. година
Извор финансирања: Буџет Града
Одговорност: ЈКП Градска чистоћа
Напомена:

У складу са смерницама Националне стратегије управљања отпадом град Београд у обла-
сти управљања отпадом мора да се определи за систем регионалног депоновања отпада. У 
наредној фази, посебни имплементациони пројекти ће предложити макро локације, односно 
зоне за лоцирање регионалне депоније, чиме би се створила основа за даљу разраду и детаљно 
утврђивање микролокација регионалне депоније на територији Града. Анализом стања може 
се оценити да је постојећи степен рециклаже недовољан, односно да је искоришћење отпада 
занемарљиво. Потребно је наставити и појачати систем прикупљања и рециклаже сиро-
вина из отпада, као економски прихватљиве а еколошки веома оправдане категорије. 

Рок извршења: 2009–2011. година
Извор финансирања:  НИП, Буџет Републике и партиципација оп-

штина обухваћених системом
Одговорност:  Министарство за заштиту животне средине 

и Агенција за рециклажу у сарадњи са ЈКП 
Градска чистоћа

Напомена:  Неопходна је вертикална координација 
Града и Републике.

Приоритетни Пројекат 1.3.

Проширење СиСтеМа за 
оСМатрање квалитета ваздУха, 
воде, зеМљишта  
и нивоа БУке

Приоритетни Пројекат 1.4.

Санација ПоСтојеће деПоније 
коМУналноГ отПада У винчи

Приоритетни Пројекат 1.5.

Прелазак на реГионални СиСтеМ 
деПоновања отПада  
и Увођење рециклаже

1.  ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И жИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Овај пројекат се налази међу приоритетним због мултифункционалне улоге зеле-
них површина у градском ткиву и животној средини Града. С обзиром на експанзију 
изградње стамбених и пословних/комерцијалних садржаја у централним подручјима 
Града, треба се залагати за поштовање утврђеног степена озелењености. У првој фази 
озелењавања треба реконструисати и уредити централне градске површине и паркове и   
посветити много већу пажњу њиховом одржавању. У наставку активности треба предви-
дети уређење зелених површина у осталим београдским општинама.  

Рок извршења: 2008–2010. година
Извор финансирања: Буџет Града
Одговорност:  ЈКП Зеленило Београд и Секретаријат за ко-

мунална питања
Напомена:

На подручју Београда постоји више десетина индустријских постројења која 
користе, складиште или производе опасне материје, а неке од њих се налазе 
у централном градском ткиву (Дуга, Галеника, Техногас, Рафинерија „Београд”, 
Југопетрол–Чукарица). Хазардне индустрије које производе, користе и складиште опас-
не материје (процењена количина од око 1.250.000 тона годишње, од чега 15.000 тона 
опасног отпада) представљају примаран проблем Београда и носе висок степен ризика 
по здравље људи и животну средину, тако да, осим Сопота и Барајева, нема безбедне оп-
штине на територији Београда. због тога се као један од приоритета поставља израда 
катастра ризичних постројења.

С друге стране, хемијски удеси се најчешће дешавају током транспорта опас-
них материја, који се обавља друмским, железничким и речним саобраћајем. Главни 
токови транспорта опасних материја обухватају магистралне коридоре за теретни 
саобраћај, али и саобраћајице у градском ткиву (Радничка, Булевар војводе Мишића, 
Савска, Карађорђева, Доњоградски булевар, Дунавска, Цвијићева, Димитрија Туцовића, 
Батутова, Булевар краља Александра и др.). ризик пореклом од друмског транспор-
та опасних материја знатно ће бити смањен стављањем у функцију обилазнице око 
Београда. 

Рок извршења: 2009–2012. година
Извор финансирања: Буџет Републике, средства ЕУ
Одговорност:  Секретаријат за заштиту животне средине у 

сарадњи са Министарством за заштиту жи-
вотне средине

Напомена:  Неопходна је вертикална координација 
Града и Републике.

Приоритетни Пројекат 1.6.

озелењавање и реконСтрУкција 
централних ГрадСких 
зелених Површина и 
Паркова и Повезивање 
Са рУБниМ ПриГрадСкиМ 
коМПлекСиМа зеленила

Приоритетни Пројекат 1.7.

СМањивање ризика  
од наСтанка УдеСа 



91 

СТРАТЕГИЈА
РАЗВОЈА ГРАДА БЕОГРАДА

2. ЕКОНОМСКИ 
    РАЗВОЈ

Један од кључних проблема развоја и уређења града Београда и, посебно, урбаних цен-
тара јесте активна брига о очувању природног добра и биодиверзитета. Због тога ће 
Град, у сарадњи са Републиком, предузети све мере како би се системи и елементи 
природе пре свега заштитили, а затим и унапредили. То обухвата уређење великих при-
родних целина, као што су обале Саве и Дунава, шумске површине у шумадијском и 
посавском појасу, акције пошумљавања ради увећања шумског фонда до 5% и заштиту 
биодиверзитета пољопривредног земљишта. У оквиру урбаних центара интензивно ће 
се уређивати сви елементи природе, као што су паркови, кејови, парк-шуме, и чувати од 
узурпирања и приватизовања. Значајан документ који ће наћи своју примену је Зелена 
регулатива Београда.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања: Буџет Града уз учешће Буџета Републике
Одговорност:  ЈКП Зеленило Београд у сарадњи са надлеж-

ним републичким органом и институцијом 
(ЈП Србијашуме)

Напомена:  Неопходна је вертикална координација 
Града и Републике.

Овај пројекат ће бити веома значајан допринос заштити грађана и јавних просто-
ра од незаконитих и противправних акција у месним заједницама и општинама града 
Београда. Комунална полиција треба да повећа степен безбедности грађана, али и да до-
принесе знатном повећању бриге и одговорности физичких и правних лица за утврђена 
правила понашања којима се штите јавни интерес и јавно добро. Посебно је наглаше-
на улога Секретаријата за инспекцијске послове, што упућује на боље организовање, 
опремање и већа овлашћења ова службе.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања: Буџет Града
Одговорност:  Градоначелник и Секретаријат за 

инспекцијске послове
Напомена:  Остварење овог пројекта зависи од нове за-

конске регулативе као и новог Статута града 
Београда.

Бројни проблеми комуналне зоохигијене захтевају ефикасну акцију која подразуме-
ва дефинисање одређених прописа, као и решавање конкретних питања која се односе 
на птице и домаће животиње (луталице и оне које имају власника) и њихов непосре-
дан утицај на животну средину и здравље грађана, водећи рачуна о значењу птица и 
животиња на укупни еколошки систем Града.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања: Буџет Града
Одговорност:  Секретаријат за заштиту животне среди-

не, у сарадњи са Ветеринарском станицом 
Београд (Служба за комуналну зоохигијену)

Напомена:

Приоритетни Пројекат 2.1.

интензивна заштита, Уређење 
и УнаПређење Природних 
СиСтеМа и елеМената

Приоритетни Пројекат 2.2.

ФорМирање и активирање 
коМУналне Полиције

Приоритетни Пројекат 2.3.

решавање ПроБлеМа 
везаних за зоохиГијенУ

2. Економски развој

2.  EКОНОМСКИ РАЗВОЈ
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Предложена Агенција за развој града треба, пре свега, да преузме одговорност за 
дистрибуцију пројеката из ове Стратегије у правцу надлежних органа и организација, 
као и осматрање и примену развојних пројеката. Осим тога, Агенција треба да покреће 
и прикупља идеје за развојне пројекте и њихово даље спровођење. Посебну пажњу 
Агенција ће посветити покретању и праћењу развојних пројеката везаних за претпри-
ступне фондове Европске уније и за друге међународне партнере.

Рок извршења: 2008. година
Извор финансирања: Буџет Града
Одговорност: Секретаријат за управу Скупштине града
Напомена:  Овај пројекат треба да добије правни основ у 

новом Статуту града Београда.

Треба истражити могућност да се употпуне просторно-програмске активности у 
постојећим привредним зонама и локалитетима, у складу са савременим трендови-
ма да би се ефикасније искористили изграђена инфраструктура и објекти. Од посебног 
значаја је да се евидентира простор који се данас не користи и да се промени његова на-
мена (браунфилд локације). Осим тога, приоритет ће представљати активирање простора 
у зонама за које постоји или је у току израда урбанистичке документације и програма за 
опремање земљишта (зона Аутопут, зона Горњи Земун и др.), као и припрема за активирање 
простора за нове привредне зоне према РППАПБ и ГП Београда 2021.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања:  Буџет Града, Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу Београда
Одговорност:  Секретаријат за привреду и Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда
Напомена: 

Предлаже се предузимање посебног истраживања могућности одрживог коришћења 
атрактивних простора, као што су Калемегдан, Славија, велики тргови, прометни буле-
вари, подручја са значајним културно-историјским и сличним садржајима, терминали, 
паркови и зелене пијаце, као најновијег туристичко/комерцијално/еколошког тренда 
(здрава храна). Могућности таквих простора у урбаним центрима Града користиће се уз 
поштовање заштите јавног интереса.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања:  Буџет Града, Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу Београда, буџети ло-
калних заједница

Одговорност:  Дирекција за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда, као и надлежне 
институције у општинама

Напомена:  Овај пројекат ће се остварити преко локалних 
заједница града Београда, на основу урбани-
стичких планова и програма, у сагласности 
са Стратегијом развоја трговине и туризма. 
Пројекат ће се радити у корелацији са про-
јектом број 1 у одељку Развој идентитета Града.

Приоритетни Пројекат 2.4.

ФорМирање аГенције 
за развој Града

Приоритетни Пројекат 2.5.

УнаПређење локацијСких 
ПредноСти ПодрУчја за СМештај 
индУСтрије и МСП (ПоСтојећих 
и новоПланираних)

Приоритетни Пројекат 2.6.

иСтраживање МоГУћноСти 
да Се коМерцијално иСкориСте 
атрактивни ПроСтори У УрБаниМ 
центриМа Града БеоГрада



93 

СТРАТЕГИЈА
РАЗВОЈА ГРАДА БЕОГРАДА

2. ЕКОНОМСКИ 
    РАЗВОЈ

Ради ефикаснијег и одрживог развоја пољопривреде, туризма и трговине, Град ће ура-
дити стратегије развоја ових активности, у складу са овом Стратегијом развоја. Тим 
стратегијама ће се утврдити основни циљеви, правци и концепција развоја ових актив-
ности и одредити стратешки приоритети за наредни период.

Рок извршења: 2008. година
Извор финансирања: Буџет Града
Одговорност: Надлежни органи градске управе 
Напомена: 

Рок извршења: 2008–2009. године
Извор финансирања: Буџет Републике Србије
Одговорност:  Министарство економије и регионалног 

развоја Републике Србије
Напомена:  Треба донети нове законе у складу са ев-

ропском легислативом. Град Београд ће, 
због својих туристичких капацитета, дати 
пуну подршку убрзанијем доношењу овог 
закона. За то је неопходна и вертикална 
координација Града и Републике.

Агенција има задатак да убрза, унапреди и усклади развој туризма као значајне при-
вредне гране града Београда, на принципу савремене идеје о туризму као активности 
која повезује понуду природне и културне баштине, културних, забавних, спортских и 
пословних активности, програмом, итинерерима и др. Значајно је и то што ће Агенција 
пратити догађаје од значаја за туристичке програме на целокупној територији гра-
да Београда који би могли усклађено да се прикажу у туристичким водичима. Посебан 
задатак Агенције је да се повеже са надлежним институцијама из области културе и за-
штите природе ради подизања туристичке понуде града Београда на виши ниво. У том 
погледу од великог значаја ће бити и развој мреже ове Агенције у приградским општи-
нама, као и сарадња са другим општинама и градовима у окружењу града Београда.

Рок извршења: 2008. година
Извор финансирања: Буџет Града
Одговорност:  Секретаријат за привреду у сарадњи са 

Секретаријатом за културу и Секретаријатом 
за заштиту животне средине 

Напомена:  Овај пројекат ће бити извршен у сарадњи са 
приградским општинама.

Формирање овакве организације је неопходно да би се успоставио систем управља ња свим сег-
ментима туристичке понуде, услугама и капацитетом, развојем, програмира њем, привредним 
и регионалним повезивањем у области туризма. Стварањем ОУТО и повезивањем са Агенцијом 
за развој туризма постићи ће се знатно динамичнији, ефективнији и организованији си-
стем развоја туризма као значајне привредне гране у развоју града Београда. У том систему 
Агенција ће имати развојну улогу, односно улогу обједињавања развојних програма, док ће 
ОУТО имати извршну улогу којом се обезбеђује реализација развојних програма.

Рок извршења: 2008. година
Извор финансирања: Буџет Града и чланарина
Одговорност:  Скупштине града и приградских општина
Напомена: 

Приоритетни Пројекат 2.7.

израда СтратеГија развоја 
ПољоПривреде, тУризМа, 
трГовине, енерГетике и дрУГих 
СекторСких СтратеГија

Приоритетни Пројекат 2.8.

ПрилаГођавање закониМа 
евроПСке Уније У 
оБлаСтиМа тУризМа

Приоритетни Пројекат 2.9.

ФорМирање аГенције 
за развој тУризМа

Приоритетни Пројекат 2.10.

Стварање орГанизације 
за УПрављањеМ тУриСтичкиМ 
одредиштиМа –  оУто 
(Destination ManageМent 
organisation – DMo) 
за интеГрацијУ развојно 
конкУрентне и Маркетиншке 
активноСти

2.  EКОНОМСКИ РАЗВОЈ
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CТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ – 
МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ОСТВАРЕЊА 2008–2012.

У саставу предложене комуналне полиције био би посебан одред туристичке полиције, 
која би имала задатак да прати одвијање туристичке активности ради одржавања кому-
налног реда, као и реда у пословању организација и угоститељских и других јединица у 
функцији развоја туризма.

Рок извршења: 2009. година
Извор финансирања: Буџет Града
Одговорност: Секретаријат за привреду
Напомена:  Овај пројекат је директно везан за пројекат 

формирања и активирања комуналне 
полиције у одељку Заштита природе и жи-
вотне средине.

Изградњом и прибављањем новог пословног простора у власништву Града и општина 
може се остварити значајан изворни, наменски буџетски приход Града и општина који 
ће се користити искључиво за нове инвестиције у оквиру капиталног буџета.

Рок извршења: 2009–2012. година
Извор финансирања:  Буџет Града – наменски приходи од 

издавања пословног простора (закупнине)
Одговорност:  Секретаријат за финансије – Управа за 

инвестиције, Дирекција за изградњу и град-
ско грађевинско земљиште, Агенција за 
пословни простор.

Напомена:

На основу директног интереса и самофинансирањем заинтересованих кандидата биће 
развијена мрежа локалних туристичких водича у Београду и приградским урбаним 
центрима. Рад ових водича ће бити под надзором и у координацији Агенције за развој 
туризма.

Рок извршења: 2008. година
Извор финансирања: Самофинансирање кандидата
Одговорност: Нова Агенција за развој туризма
Напомена: 

Приоритетни Пројекат 2.11.

ФорМирање и активирање 
тУриСтичке Полиције 
(Уз коМУналнУ)

Приоритетни Пројекат 2.12.

ПриБављање и изГрадња 
новоГ ПоСловноГ ПроСтора 
У влаСништвУ Града и оПштина

Приоритетни Пројекат 2.13.

локални тУриСтички водичи
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3. РАЗВОЈ САОБРАћАЈА 
    И САОБРАћАЈНЕ ИНфРАСТРУКТУРЕ

Овај пројекат је у фази реализације. Пројектна документација је завршена, а 
финансирање обезбеђено. Саобраћајница је део коридора X. Она ће преузети на себе 
транзитни саобраћај и тиме допринети квалитетнијем нивоу услуге на данашњем ауто-
путу кроз Београд. Такође, изградњом ове обилазнице отвориће се могућности изградње 
активних робно-дистрибутивних, пословних, услужних и сличних центара поред обилаз-
нице. Тиме се повећава конкурентност коридора Х на подручју Србије.  

Рок извршења: 2011. година
Вредност (мил. евра): 220
Извор финансирања: НИП, Буџет Града, инострани   кредити
Одговорност: ЈП Путеви Србије
Напомена: 

Предвиђено је да се, унутар континуално изграђеног подручја, изгради унутрашњи ма-
гистрални полупрстен око централне зоне, коју чине старо језгра Београда, будући 
центар у Савском амфитеатру, стари и нови центар Новог Београда и старо језгро 
Земуна. Унутрашњим магистралним полупрстеном стварају се услови алтернативног 
међусобног повезивања делова Београда ободом централног подручја и штити це  н-
трално подручје од локалног транзитног саобраћаја. У вези са овим потезом, а ради 
обједињавања Топчидерског парка у једну целину, измештена је деоница Раковичког 
пута са позиције конака кнеза Милоша на нову трасу уз постојећу же лезничку пругу 
(извод из Генералног плана Београда, 2021. година).

Овај пројекат омогућава квалитетно вођење саобраћаја на подручју града Београда, 
мање загађење животне средине, бољу повезаност удаљених делова Града (кохезију). 
Пројектна документација и финансијска конструкција су завршене. Изградњом ове 
саобраћајнице биће омогућен квалитетнији систем управљања саобраћајем у Граду.

Рок извршења: 2008–2011. године
Вредност (мил. евра): 200
Извор финансирања: Буџет Града, EBRD
Одговорност:  Дирекција за грађевинско земљиште и 

изградњу Београда
Напомена:  Одлуке и аргументација за овај пројекат 

су утврђене на нивоу Скупштине града 
Београда.

Овај пројекат је зацртан у Генералном плану Београда и велики део његове про јек тне доку-
ментације је завршен. Пројекат висококапацитетног шинског превоза омо гућава квалитетно 
повезивање удаљених делова Града, отклања загушења на мрежи, а притом је и еколошки 
најприхватљивији вид јавног превоза. Веома је висока ефикасност овог пројекта, исказана у 
облику времена путовања и нивоа безбедности. У току је припремна фаза реализације.

Рок извршења: 2010–2012. година
Вредност (мил. евра): 
Извор финансирања:  Буџет Града, кредити ЕУ, градске обвезнице, 

приватно јавно партнерство или концесија
Одговорност:  Дирекција за грађевинско земљиште и 

изградњу Београда
Напомена:  Одлуке и аргументација за овај пројекат су 

утврђене на нивоу Скупштине града Београда.

Приоритетни Пројекат 3.1.

оБилазница око БеоГрада 
(деонице Батајница–доБановци, 
оСтрУжница–иБарСка МаГиСтрала 
и иБарСка МаГиСтрала–е-75

Приоритетни Пројекат 3.2.

УнУтрашњи МаГиСтрални 
ПолУПрСтен – i Фаза, Са МоСтоМ 
Преко аде циГанлије

Приоритетни Пројекат 3.3.

виСококаПацитетни 
шинСки Превоз – i етаПа 
(УСтаничка–творничка)

3. Развој саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

3.  РАЗВОЈ САОБРАћАЈА И САОБРАћАЈНЕ ИНфРАСТРУКТУРЕ
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CТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ – 
МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ОСТВАРЕЊА 2008–2012.

Овај пројекат је заснован на новим технологијама и омогућава квалитетно и оптимално 
искоришћење постојећих ресурса, истиче и стимулише јавни градски превоз, обезбеђује 
виши ниво безбедности и одржавања.

Тендер за израду идејног пројекта је у току. Постоји спремност иностраних банака 
да га финансијски подрже.

Рок извршења: 2009–2012. година
Вредност (мил. евра):  70
Извор финансирања: Буџет Града, кредити ЕИБ
Одговорност: Градски секретаријат за саобраћај
Напомена:  Из кредита ЕИБ биће финансирани следећи 

пројекти: 
увођење мониторинга возила ЈГП; �
увођење савременог система  �
наплате у возилима ЈГП;
информатика корисника ЈГП на  �
стајалиштима и у возилима;
аутоматско управљање исправљачким  �
станицама за напајање мреже;
аутоматско управљање  �
трамвајским скретницама.

Систем Park & Ride („паркирај и вози се”) биће у систему јавног градског превоза, 
и њиме ће се утицати на смањење загушења на мрежи, посебно у централној зони 
Београда, на бољу приступачност приградских општина и повезаност са Градом.

Пројекти су у току, тако да је могућа брза реализација.

Рок извршења: 2008–2011. година
Вредност (мил. евра): 54
Извор финансирања: Буџет Града, јавно приватно партнерство
Одговорност: ЈП Паркинг серис у координацији са ЈП ГСП
Напомена: 

општа напомена: 

Сви наведени износи у пројектима 3.1. – 3.5. су прелиминарни и оријентациони.

Овај пројекат, чија је реализација у току (изграђена су 23 km од 53 планираних у Новом 
Београду), треба да задовољи потребе становништва за здравим животом тако што ће 
утицати на смањење коришћења моторизованих видова кретања. Далекосежно је могуће 
да се наше бициклистичке стазе повежу са европским коридорима.

Рок извршења: 2008–2009. година
Извор финансирања: Буџет Града и буџети општина
Одговорност: Град Београд
Напомена:  Пројекат ће се остварити у складу са неоп-

ходном студијом развоја бициклистичког 
саобраћаја.

Приоритетни Пројекат 3.4.

наПредни СиСтеМи УПрављања 
СаоБраћајеМ, УкљУчУјУћи 
СиСтеМе УПрављања јавниМ 
ГрадСкиМ ПревозоМ

Приоритетни Пројекат 3.5.

изГрадња ПаркинГ Гаража 
У СиСтеМУ Park & riDe

Приоритетни Пројекат 3.6.

Мрежа БициклиСтичких 
Стаза на новоМ БеоГрадУ 
и У МањиМ УрБаниМ центриМа
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СТРАТЕГИЈА
РАЗВОЈА ГРАДА БЕОГРАДА

3. РАЗВОЈ САОБРАћАЈА 
    И САОБРАћАЈНЕ ИНфРАСТРУКТУРЕ

Циљ је да се подстакне коришћење система јавног превоза путника и да се задовоље еко-
лошки захтеви, због чега  је неопходна бржа модернизација подсистема јавног градског 
превоза, уз могућност увођења јавног саобраћаја на рекама Сави и Дунаву.

Концепција јавног саобраћаја биће заснована на три вида шинског саобраћаја (при-
градска железница, висококапацитетни шински систем и трамвај), уз комплементарне 
системе аутобуског, тролејбуског и речног саобраћаја.

Осим реализације пројеката 3, 4 и 5, и овај пројекат даје основу да се одржи мо-
дална расподела од 50% у корист јавног превоза путника, како је зацртано Генералним 
планом града Београда.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања:  Буџет Града, јавно приватно партнерство, 

међународни кредити
Одговорност:  Градско саобраћајно предузеће и Дирекција 

за јавни превоз
Напомена:  Надлежности Дирекције за ЈП су: 

планирање, пројектовање, финансирање, 
контрола и управљање.

Постепено гашење садашње Луке Београд на десној обали Дунава биће праћено по-
степеном изградњом и развојем теретне луке на левој обали Дунава да би се одржао 
континуитет теретног саобраћаја на Дунаву. У току је израда студије за изградњу нове 
теретне луке на левој обали Дунава, која се ради у сарадњи са експертима из града Беча.

Рок извршења:  2008. година (за студију),
  2009–2011. година (за планску и пројектну 

документацију)
Извор финансирања:  Градски и републички фондови уз могућност 

концесије
Одговорност:  Дирекција за грађевинско земљиште и 

изградњу Београда
Напомена:  Путничко пристаниште, данас саставни део 

Луке Београд, захтева посебне активности 
у вези са проширењем, модернизацијом и 
уређењем као комплементарним развојним 
пројектом. За то је неопходна вертикална 
координација Града и Републике.

Ова саобраћајница има задатак да заштити старо језгро Београда од теретног саобраћаја на 
делу од постојећег градског аутопута (код Великог Мокрог Луга до Роспи ћуприје), одакле 
се овај правац, новом дунавском улицом, кроз подручје Аде Хује, повезује са Панчевачким 
мостом. У зони Аде Хује обележен је коридор новог моста за прелазак на леву обалу Дунава. 
На јужном подручју Београда, изградњом и реконструкцијом појединих делова уличне мре-
же, биће формирана јужна деоница СМТ, која ће повезати Ибарску магистралу са градским 
Аутопутом код чвора „Ласта” (извод из ГП Београда 2021. године).

Рок извршења: 2008–2009. година
Извор финансирања: Буџет Града
Одговорност: Дирекција за грађевинско земљиште и  
 изградњу Београда
Напомена:  Овај пројекат је дефинисан и одлука је доне-

та усвајањем ГП Београд 2021.

Приоритетни Пројекат 3.7.

Модернизација СиСтеМа 
јавноГ ГрадСкоГ Превоза 
(нове тролејБУСке линије, 
Модернизација траМваја, 
речни СаоБраћај)

Приоритетни Пројекат 3.8.

израда СтУдија и ПланСке 
докУМентације за теретнУ 
лУкУ на левој оБали дУнава

Приоритетни Пројекат 3.9.

Планови и Пројекти за СПољнУ 
МаГиСтралнУ танГентУ (СМт) 
и МоСт Преко дУнава код аде хУје

3.  РАЗВОЈ САОБРАћАЈА И САОБРАћАЈНЕ ИНфРАСТРУКТУРЕ



98 

СТРАТЕГИЈА
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CТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ – 
МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ОСТВАРЕЊА 2008–2012.

Овај пројекат треба да обезбеди прелазак аеродрома „Никола Тесла” у вишу категорију 
међународних ваздушних лука. Проширење аеродрома се односи пре свега на изградњу 
друге писте и формирање карго терминала.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања: Средства Републике Србије или евентуална 
 приватизација
Одговорност:  Министарство за инфраструктуру Републике 

Србије
Напомена:  Овај пројекат је дефинисан и одлука је до-

нета усвајањем ГП Београд 2021 и РППАПБ. 
Реализација овог пројекта подразумева 
вертикалну координацију између Града и 
Републике.

Активирање војног аеродрома „Батајница”, у договору са војном управом, треба да 
омогући летове компанија са ниским ценама и развој теретног авиосаобраћаја.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања: Средства Републике Србије или евентуална 
приватизација
Одговорност:  Министарство за инфраструктуру Републике 

Србије
Напомена:  Неопходна је вертикална координација 

Града и Републике.

Биће преиспитан садашњи, превазиђени систем међумесног аутобуског саобраћаја 
са једном централном станицом, дефинисан урбанистичким плановима и постепено 
реализован дисперзним системом станица и стајалишта у односу на основне улазно-
излазне правце и саобраћајну доступност.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања:  Дирекција  за грађевинско земљиште 

и изградњу Београда, уз евентуално 
ангажовање приватних средстава

Одговорност: Дирекција за јавни превоз
Напомена:

Приоритетни Пројекат 3.10.

Проширење и Модернизација 
аеродроМа „никола теСла”

Приоритетни Пројекат 3.11.

оСПоСоБљавање војноГ аеродроМа 
„Батајница” за цивилни – 
карГо и low cost СаоБраћај

Приоритетни Пројекат 3.12.

развој СиСтеМа нових 
аУтоБУСких Станица и 
МеђУМеСних Стајалишта
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4. РАЗВОЈ ТЕхНИчКЕ 
    ИНфРАСТРУКТУРЕ

Треба предузети одговарајуће мере да се повећа поузданост снабдевања потрошача 
електричном енергијом и превазиђу слабости у систему, које се огледају у техничким 
ограничењима у напајању на појединим подручјима Града јер су поједине трафоста-
нице и кабловска мрежа близу граница капацитета. Проблеми као што је повећана 
просечна старост објеката, опреме и мреже решиће се изградњом нових трафостаница 
110/35 kV, модернизацијом и ревитализацијом електроенергетске мреже и објеката 
даљим развојем дистрибутивне мреже и трафостаница. У том контексту потребно је да 
се предузму следеће мере и активности на територији Града за повећање поузданости 
снабдевања електричном енергијом.

Објекат одговорност
рок 

извршења
Вредност

(мил. евра)

1. Пренос електричне енергије

1.1 изградња тС Београд 20 електромреже 2008–2012. 20

1.2 Повезивање 400 kV водом тС Београд 20 електромреже 2008–2012. 4,5

1.3 рехабилитација 110 kV далековода Београд–костолац електромреже 2008–2012. 8  

1.4 обнова тС Београд 8, 400/220 kV електромреже 2008–2012. 4,5

1.5
Повећање капацитета трансформатора и 
рехабилитација тС Београд 3, 220/110 kV електромреже 2008–2012. 3,5

1.6 рехабилитација тС Београд 5, 220/110/35 kV електромреже 2008–2012. 3,5

2. Дистрибуција електричне енергије

2.1

Замена трафоа, реконструкција и повећање капацитета  тС 
35/10 kV крњача, Хеминд, еи, икарус, Земун 2, Земун центар, 
нови Београд 1, Сурчин, калуђерица, јајинци, Младеновац 
1, ПкБ, Бели двор, Падинска Скела, Угриновци, Стублине еДБ 2008–2012. 6,8

2.2
изградња нових тС 35/10 kV Батајница 
3, Земун град, Велико Село еДБ 2008–2012. 2,4

2.3
Замена трафоа и повећање капацитета  тС 110/10 
kV Београд 1, Београд 13, Београд 40 еДБ 2008–2012. 6

2.4
реконструкција постојећих тС 110/10 
kV калуђерица, Београд 16 еДБ 2008–2012. 1,4

2.5 изградња нових тС 110/10 kV аутокоманда, Железник еДБ 2008–2012. 8,5

2.6 Проширење капацитета тС 35/10 kV Шиљаковац еДБ 2008–2012. 0,3

2.7 изградња и замена кабловских и надземних водова 35 и 110 kV еДБ 2008–2012. 10,6

Напомена: Сви наведени износи су прелиминарни и оријентациони.

Мере и акције треба да омогуће или подрже: повезивање постојећих топлана у 
јединствен систем и њихов паралелан рад, модернизацију и ревитализацију топлотне 
мреже и постројења, коришћење унутрашњих резерви у капацитетима система, то-
плотних извора и мреже, даље прикључивање потрошача на подручјима са развијеном 
мрежом – нови делови Града, у централној зони са искључивањем постојећих кот-
ларница и објеката без сопствених котларница и унутрашњих инсталација. Ово су 
приоритетне мере и акције у наредном периоду:

Приоритетни Пројекат 4.1.

Повећање ПоУзданоСти 
СнаБдевања електричноМ 
енерГијоМ

Приоритетни Пројекат 4.2.

Повезивање, Модернизација 
и ревитализација тоПлотне 
Мреже и ПоСтројења

4. Развој техничке инфраструктуре

4.  РАЗВОЈ ТЕхНИчКЕ ИНфРАСТРУКТУРЕ
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CТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ – 
МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ОСТВАРЕЊА 2008–2012.

објекат одговорност рок извршења
Вредност
(мил. евра)

1 Подручје то нови Београд

1.1 изградња котла 8 на то нови Београд 140 МW, са економајзером
Градска 
управа, БеЛ 2008–2012. 11,0

1.2
Продужавање магистрале I и II према Горњем 
Земуну  са гашењем Пк Земун,

Градска 
управа, БеЛ 2008–2012. 3.0

1.3

изградња препумпних станица на магистралним 
топловодима за побољшање циркулације на новом 
Београду и проширење прикључивања у Земуну

Градска 
управа, БеЛ 2008–2012. 10,0

1.4
реконструкција магистралног топловода VI на мосту Газела 
за потребе развоја прикључења на Савској падини 

Градска 
управа, БеЛ 2008–2012. 2,5

1.5
изградња магистралног топловода до станице 
Прокоп и крака према Сењаку

Градска 
управа, БеЛ 2008–2012. 3,0

2. Подручје то Вождовац

2.1 изградња котла на то Вождовац 116 МW, са економајзером
Градска 
управа, БеЛ 2008–2012. 11,0

2.2 Спајање грејних подручја то Вождовац и ко Медаковић
Градска 
управа, БеЛ 2008–2012. 2,5

2.3
развој топловодне мреже на правцу низ улицу Војводе 
Степе и према насељу Браће јерковић I

Градска 
управа, БеЛ 2008–2012. 1,5

2.4. реконструкција мреже у Макаријевој улици
Градска 
управа, БеЛ 2008–2012. 1,5

3. Подручје то коњарник

3.1 изградња котла на то коњарник 58–75 МW, са економајзером,
Градска 
управа, БеЛ 2008–2012. 4,5

3.2 реконструкција магистралног топловода II у Ж. Давидовића,
Градска 
управа, БеЛ 2008–2012. 2,5

3.3
развој топловодне мреже на правцу подручја Д. туцовића, 
Булевар краља александра, Ж. Давидовића, Пашино брдо

Градска 
управа, БеЛ 2008–2012. 2,0

3.4.
развој топловодне мреже на правцу Господара 
Вучића, јужни булевар, каленић пијаца

Градска 
управа, БеЛ 2008–2012. 4,0

3.5.
изградња магистралног топловода за повезивање 
то Миријево, карабурма, то Вишњица

Градска 
управа, БеЛ 2008–2012. 5,0

4. Подручје то Вишњичка бања

4.1 изградња то Вишњичка бања 
Градска 
управа, БеЛ 2008–2012. 8,0

4.2. Магистрални топловод од то до карабурме
Градска 
управа, БеЛ 2008–2012. 2,0

4.3
наставак повезивања то коњарник, нови Београд, 
Дунав и Вождовац топловодима већих пречника

Градска 
управа, БеЛ 2008–2012. 5,0

5. Подручје то Дунав

5.1. изградња магистралног топловода према подручју Луке
Градска 
управа, БеЛ 2008–2012. 5,0

Осим наведених, значајна акција ће бити и прелазак на систем наплате по kWh, као 
и активности око повећања енергетске ефикасности грађевинских објеката (посебан 
програм).

Напомена: Сви наведени износи су прелиминарни и оријентациони.
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4. РАЗВОЈ ТЕхНИчКЕ 
    ИНфРАСТРУКТУРЕ

Дистрибутивни систем гасовода развијаће се у правцу повећања искоришћења 
постојећих инсталисаних капацитета, и то првенствено захваљујући развоју секундарне 
дистрибутивне мреже, односно интензивнијем развоју гасификације сектора широ-
ке потрошње. Коришћењем унутрашњих резерви у капацитетима система и њиховом 
оптималном доградњом, у Београду ће, у релативно кратком периоду, бити могуће 
прикључити већи број домаћинстава на гасовод. Имајући у виду стање изграђености 
мреже, припреме планске и друге документације, највећи ефекти ће се постићи 
реализацијом следећих објеката и водова:

Објекат одговорност рок извршења
Вредност
(мил. евра)

1. Мерно регулационе станице

1.2 ГМрС/МрС „Добановци” Србијагас 2008–2012. 0,5

1.3 ГМрС/МрС „Зуце” Србијагас 2008–2012. 0,5

1.4 МрС „Горњи Земун 1” Србијагас 2008–2012. 0,1

1.5 МрС „Горњи Земун 2” Србијагас 2008–2012. 0,1

1.6 МрС „јајинци” Србијагас 2008–2012. 0,1

1.7 МрС „Бањица” Србијагас 2008–2012. 0,1

2. Градски гасоводи

2.1 од иПМ „Змај” до МрС „алтина 1” Србијагас 2008–2012. 0,4

2.2 од Бановог брда до аде Циганлије Србијагас 2008–2012. 0,6

2.3 за прикључење комплекса хале „Пионир” Србијагас 2008–2012. 0,4

2.4 за крњачу и Панчевачки пут од ГМрС „крњача” Србијагас 2008–2012. 7,0

2.5
гасовод за индустријску зону уз аутопут од постојећег 
гасовода у блоку 51 до аеродрома „никола тесла” Србијагас 2008–2012. 2,4

3. Дистрибутивна мрежа

3.1 МЗ М. Бакић и Б. Величковић у раковици Србијагас 2008–2012. 0,9

3.2 насеље кијево-кнежевац у раковици Србијагас 2008–2012. 2

3.3 МЗ „Стара карабурма” Србијагас 2008–2012. 0,8

3.4 карабурма 3. зона Србијагас 2008–2012. 1

3.5. насеље јајинци Србијагас 2008–2012. 2,5

3.6 насеље алтина Србијагас 2008–2012. 2

3.7 блок 51 на новом Београду Србијагас 2008–2012. 1,5

Напомена: Сви наведени износи су прелиминарни и оријентациони.

Приоритетни Пројекат 4.3.

Повећање иСкоришћења 
ПоСтојећих каПацитета 
диСтриБУтивноГ 
СиСтеМа ГаСовода

4.  РАЗВОЈ ТЕхНИчКЕ ИНфРАСТРУКТУРЕ
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CТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ – 
МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ОСТВАРЕЊА 2008–2012.

Непосредна опредељења су: наставак изградње капиталних објеката снабдевања систе-
ма водом, стварање адекватних резерви у систему, мерења потрошње воде у систему, 
билансирање потрошње, смањивање губитака у систему и она ће се реализовати актив-
ностима на следећим објектима:

Објекат одговорност рок извршења
Вредност

(мил. евра)

1. тунел т1–т2 (јулино–Баново брдо) са резервоаром 
на јулином брду и шахтовима на Бановом брду Дирекција, БВк 2008–2012. 10,0

2 ППВ Макиш 2 Дирекција, БВк 2008–2012. 45,0

3. реконструкција постојећих 23 ЦС Дирекција, БВк 2008–2012. 9,0

4.
реконструкција цевовода, магистралних 
цевовода и цевовода сирове воде Дирекција, БВк 2008–2012. 80,0

5. изградња нових резервоара Дирекција, БВк 2008–2012. 3,5

6. регионални водовод Макиш–Младеновац Дирекција, БВк 2008–2012. 75,0

7. Укидање ППВ Беле воде и Винча Дирекција, БВк 2008–2012. 0,5

8. тунел т2, и деоница Дирекција, БВк 2008–2012. 9,6

9. изградња нових ЦС Дирекција, БВк 2008–2012. 5,0

10. Проширење постојећих резервоара Дирекција, БВк 2008–2012. 16,0

11. реконструкција ППВ Баново брдо и ППВ Бежанија Дирекција, БВк 2008–2012. 5,0

Напомена: Сви наведени износи су прелиминарни и оријентациони.

Неповољна ситуација у домену одвођења отпадних вода са територије Града упућује на 
тражење целовитих, дугорочних решења, која би каналисање отпадних вода третира-
ло као део опште санитације Града. Таквим решењима би се избегавале активности које 
негативно утичу на природну околину, а подстицало смањење утрошка енергије, свих 
облика загађења итд. Непосредне мере и акције обухватају следеће објекте канализаци-
оног система:

Објекат одговорност рок извршења
Вредност
(мил. евра)

1 Заштита изворишта БВк (река Сава),

1.1 реконструкција 8 кЦС Дирекција, БВк 2008–2012. 4

1.2 колектор Хитна помоћ – Венизелосова ул. Дирекција, БВк 2008–2012. 8

1.3 кЦС Чукарица Дирекција, БВк 2008–2012. 2

2. Заштита слива реке Дунав

2.1 реконструкција 5 кЦС Дирекција, БВк 2008–2012. 4

2.2 Пуштање у рад колектора кЦС,  карађорђев трг – Ушће Дирекција, БВк 2008–2012. 1

3. Заштита територије Града од плављења

3.1 реконструкција 9 кЦС Дирекција, БВк 2008–2012. 3

Приоритетни Пројекат 4.4.

наСтавак изГрадње и Повећање 
каПацитета СиСтеМа 
за СнаБдевање водоМ

Приоритетни Пројекат 4.5.

решење каналиСања 
отПадних вода као дела 
оПште Санитације БеоГрада

наставак табеле на следећој страни
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Објекат одговорност рок извршења
Вредност
(мил. евра)

4. интерцептор са сифоном испод Саве, I фаза Дирекција, БВк 2008–2012. 25

5. Санација колектора, реконструкција каналске мреже Дирекција, БВк 2008–2012. 47

6. Уређење леве обале Дунава Дирекција, БВк 2008–2012. 24

7. Болечки канализациони систем Дирекција, БВк 2008–2012. 2

8. Батајнички канализациони системи Дирекција, БВк 2008–2012. 20

9. остружнички канализациони систем Дирекција, БВк 2008–2012. 16

10. Бањички колектор Дирекција, БВк 2008–2012. 4

11. кумодрашки слив Дирекција, БВк 2008–2012. 6

Напомена: Сви наведени износи су прелиминарни и оријентациони.

У фиксној телекомуникационој мрежи:
потпуна дигитализација телекомуникационе мреже, �
повећање броја корисничких приступа телекомуникационој мрежи, �
стварање јединствене телекомуникационе мреже различитих сервиса, �
увођење нових телекомуникационих сервиса и услуга, �
примена најсавременијих телекомуникационих технологија. �

У области комутационих система:

замена постојећих аналогних АТЦ,  �
укидање двојничких и инсталација дигиталних телефонских прикључака, �
 проширење транспортне мреже, изградња нових  �
оптичких каблова и система преноса. 

Радиодифузни систем:
 одређивање локација радиодифузних центара за смештај предајника и репетитора.  �

КДС:
 интеграција вишенаменског широкопојасног система намењеног  �
дистрибуцији РА и ТВ сигнала, пружању широкопојасних интерактивних, 
сервиса корисницима у јединствен технолошки КДС Републике Србије.

опште напомене: 
 Сви наведени пројекти ће као извор финансирања користити средства јавних предузећа 
која управљају системом (према програму развоја) уз евентуално ангажовање 
међународних фондова.

Приоритетни Пројекат 4.6.

Модернизација и развој 
телекоМУникационоГ СиСтеМа

5.  СОцИЈАлНИ РАЗВОЈ
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 Овај пројекат подразумева обавезу да се сваком детету обезбеди место у предшколској 
установи (у јавном или приватном сектору). Приватни сектор ће се укључити у област 
предшколског васпитања, што ће бити нормативно регулисано, па ће се и путем непро-
фитног статуса установе и концесија омогућити приступ приватним установама и деци 
из сиромашнијих породица. Ово је од посебне важности у приградским општинама и 
подручјима са великим бројем деце на листама чекања и деце која нису ни конкурисала 
за упис зато што у близини не постоји дечја установа. Биће олакшана употреба мон-
тажних објеката и узимање у закуп објеката у приватном власништву за организовање 
предшколских установа.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања: Буџет Града, партиципација родитеља, 
 задужбинарство, средства ЕУ и других 
 фондова
Одговорност:  Градски секретаријат за дечју и социјалну 

заштиту, у сарадњи са општинама и 
регионима

Напомена: 

Овај пројекат треба да обухвати децу са посебним потребама, старе, рањиве и сличне 
групе, као и посебне програме пружања помоћи у кући, као што је успешан програм 
који је за напуштена стара лица организовао Дом здравља у Обреновцу. Ово се може 
развијати путем партнерства општинских власти са организацијама цивилног друштва.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања:  Буџет Града, партиципација корисника, за-

дужбинарство, фондови ЕУ и други фондови
Одговорност:  Градски секретаријат за дечју и социјалну 

заштиту, у сарадњи са општинама
Напомена: 

Остварење овог пројекта захтева укључивање организација цивилног друштва и непро-
фитног сектора у области социјалне заштите. Подршка се може остварити доношењем 
одговарајућих прописа на нивоу Града, али и утицајем на законодавну власт Републике 
да утврди пореске и друге олакшице за рад на непрофитном принципу у овој области.

Рок извршења: 2009–2012. година
Извор финансирања: 
Одговорност:  Градски секретаријат за социјалну и дечју 

заштиту
Напомена:  Неопходна је вертикална координација 

Града и Републике.

Овај пројекат треба да обухвати целокупну територију Града и да примени важеће 
прописе о обавезним стандардима опремљености школских објеката. Коришћење 
монтажних објеката за школске зграде биће организовано, нарочито у приградским 
зонама са преоптерећеним школама, у којима се настава организује чак у три сме-
не. Унапређење квалитета наставе у малим школама оствариће се тешњом сарадњом 
између општина и коришћењем мобилних средстава (организован ђачки превоз, мобил-
ни наставнички тимови, мобилне учионице-аутобуси и др.). Радно време родитеља треба 
ускладити са радним временом предшколских установа и основних школа (целодневна 

Приоритетни Пројекат 5.1.

Повећање оБУхвата деце 
У ПредшколСкиМ УСтановаМа

Приоритетни Пројекат 5.2.

орГанизовање различитих 
врСта дневноГ Боравка 
на локалноМ нивоУ

Приоритетни Пројекат 5.3.

развој ПроГраМа 
ванинСтитУционалних 
оБлика Социјалне заштите

Приоритетни Пројекат 5.4.

ПотПУни оБУхват, доСтУПноСт 
и Уједначавање УСлова 
и квалитета оБавезноГ 
оБразовања

5. Социјални развој
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настава, настава у једној смени са продуженим боравком деце). Неопходно је увести 
партиципацију за допунске активности у обавезном образовању, сразмерно економској 
и имовинској ситуацији породице. Биће значајна и сарадња са организацијама цивилног 
друштва, родитељима и друштвено одговорним компанијама, са циљем да се побољшају 
услови школовања и да се организују различите активности у простору школе, да би 
школа повратила важну функцију васпитања, социјализације и интеграције деце и про-
дужила боравак деце у школи током дана и недеље.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања:  Буџет Републике, Буџет Града, 

партиципација родитеља, задужбинарство, 
фондови ЕУ и други фондови

Одговорност:  Градски секретаријат за образовање, у 
сарадњи са Министарством образовања 
Републике

Напомена:  Неопходна је вертикална координација 
Града и Републике.

Овај пројекат ће обухватити све грађане, а нарочито рањиве групације становништва. 
Осим физичких баријера за грађане са тешкоћама у кретању, доступност угрожавају 
сиромаштво, административни проблеми и просторна удаљеност, што је посебно из-
ражен проблем старих људи у сеоским насељима. Позитивна решења и примери добре 
праксе (Дом здравља „Милутин Ивковић”, на пример) могли би се проширити и на дру-
ге установе примарне здравствене заштите. Нагласак је на четири приоритетна начина 
унапређења квалитета примарне здравствене заштите:

 (1) побољшање нивоа опремљености установа примарне здравствене заштите,
  (2)  стимулисање континуиране едукације здравствених радника из примарне 

здравствене заштите; 
 (3)  боље остварење права пацијенaта, применом посебног програма који би био 

регистрационо-саветодавне природе, а институционално би био везан за 
службу градског омбудсмана и 

 (4)  изградња нових домова здравља и реконструкција постојећих, опремање и 
модернизација информационим системима итд.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања:  Буџет Града, партиципација корисника, за-

дужбинарство, фондови ЕУ и други фондови
Одговорност:  Градски секретаријат за здравствену заштиту
Напомена:

Унапређење услова у здравственим установама постићи ће се подизањем нивоа 
опремљености здравствених установа, континуираном обуком здравствених радника и 
дефинисањем пакета услуга које се пружају на примарном нивоу услуга примарне за-
штите. То би смањило трошкове лечења на релацији примарна–секундарна–терцијарна 
здравствена заштита. Осим тога, значајно је успоставити здравствени информациони си-
стем (ЗИС) који би омогућио квалитетније и ефикасније функционаисање здравственог 
система у Београду.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања: Буџет Града
Одговорност: Градски секретаријат за здравствену заштиту
Напомена:

Приоритетни Пројекат 5.5.

Увећање доСтУПноСти ПриМарне 
здравСтвене заштите

Приоритетни Пројекат 5.6.

УнаПређење здравСтвених 
УСтанова, оБУке 
здравСтвених радника 
и здравСтвене делатноСти

5.  СОцИЈАлНИ РАЗВОЈ
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Паркови, кејови и тргови ће бити уређени и за организовање различитих културних, 
спортских и других активности компатибилних са доминантном наменом објеката/
простора у окружењу (становање, пословање, рекреација....). Биће повећани број и 
мрежа пешачких зона, којима се спајају административне, културне, забавне, трговач-
ке и школске дестинације, и у Београду, и у већим урбаним центрима на територији 
Града. Посебна пажња ће бити посвећена повећању броја и уређењу јавних простора 
намењених деци и свих јавних површина и простора „по мери детета”. Биће утврђени 
режими коришћења, уређења и одржавања отворених простора у градским блоко-
вима. Одлучно ће се применити политика рестрикције аутомобилског саобраћаја и 
фаворизовати јавни превоз, укључујући и оријентацију ка саобраћају у режиму високо-
капацитетног шинског система.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања:  Буџет Града, комбиновање комерцијалних 

и субвенционираних цена коришћења, 
донације

Одговорност:  Надлежни органи и организације градске  
и општинских управа

Напомена:  Реализација на основу студије коју ће 
урадити урбанистичка институција Града.

Град има интерес да подржи стручне могућности средњег и универзитетског образовања 
и научноистраживачке капацитете, организовањем и давањем на коришћење/
дугогодишњи закуп расположивих објеката и земљишта/парцела за средњошколске 
и универзитетске кампусе и друге погодне облике ефикасног организовања и 
функционисања активности универзитетског образовања и научног рада. Ово је по-
себно важно у контексту укидања или промене граница између појединих дисциплина 
и потребе за развијањем ширег системског приступа решавању сложених проблема. 
Користиће се механизам планског резервисања простора/локација погодних за универи-
тетске и научне центре и друге образовне форме у концепту кампус система, које Град 
може да понуди заинтересованим актерима. Београд има посебан и суштински инте-
рес да се путем урбанистичких планова утврде намена и режими коришћења комплекса 
Војске и некадашње Федерације за развојне циљеве Града. Биће понуђене локације за 
нове и/или реформисане средњошколске центре у кампус систему у приградским оп-
штинама. Образовани програми ће бити усклађени на нивоу средњег образовања са 
професионалним квалификацијама потребним за развој Града и Републике, укључујући 
промоцију и подршку развоју одговарајућих струковних школа (средњих и високих).

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања:  Буџет Града, приход од давања земљишта на 

коришћење, задужбинарство
Одговорност: Градски секретаријат за образовање
Напомена:  Неопходна је сарадња са високошколским 

установама.

Приоритетни Пројекат 5.7.

УнаПређење и ширење 
ПоСтојећих и ФорМирање нових 
јавних ГрадСких ПроСтора

Приоритетни Пројекат 5.8.

орГанизовање УСлУГа СредњеГ 
и виСокоГ оБразовања, 
наУке и дрУГоГ, ПреМа 
МоделУ дрУштвa знања
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5. СОцИЈАлНИ 
    РАЗВОЈ

Овај пројекат треба да обезбеди просторе за културне активности по приступачним 
закупнинама (алтернативни образовни програми, дечји и омладински клубови, би-
блиотеке, читаонице, музичко образовање..), доступност простора у економском 
(непрофитни режим и стимулисање одређених активности путем субвенција и других 
мера) и организационом смислу (конкурисање путем тендера), у односу на захтеве и 
приоритете заинтересованих група из локалне заједице. Подстицаће се установе чији су 
оснивачи Град и Република да одговарајућим програмима приближе своје активности 
грађанима, посебно у периферним општинама (гостовања, изложбе, програми едукације 
и сл.).

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања:  Буџет Града, комбиновање комерцијалних 

и субвенционираних цена коришћења, 
партиципација корисника, задужбинарство 
фондови ЕУ и други фондови

Одговорност: Градски секретаријат за културу
Напомена: 

Велике културне (БЕМУС, БИТЕФ, БЕЛЕФ, ФЕСТ, Београдски фестивал игре, 
Београдски џез фестивал, Guitar Art фестивал и др.), сајамске (Сајам књига, аутомобила, 
технологије и др.) и спортске (Универзијада, светска и европска првенства, АТП турнири 
и др.) имаће велики значај за развој културе и спорта уопште, али и за развој туризма и 
пратећих делатности за град Београд и Србију. Неговањем великих манифестација у об-
ласти културе и спорта значајно ће се подићи ранг града Београда као метрополитена 
од европског значаја, конкурентног другим метрополитенима сличног ранга. Традиција 
великих културних, сајамских и спортских манифестација треба да помогне општој 
афирмацији институционалних и организационих капацитета града Београда.

Рок извршења: 2008–2012. године
Извор финансирања: Буџет Републике, Буџет Града,   
 самофинансирање
Одговорност:  Секретаријати за културу, спорт и туризам и 

трговину
Напомена:  Потребна је већа хоризонтална 

координација између секретаријата и ор-
ганизатора манифестација у припреми 
програма.

Очекивано повећање обима целодневне наставе у основним школама, ширење прак-
се продуженог боравка и прелазак школа на рад у једној смени, као и изградња сала 
за физичко васпитање у школама које их немају, створиће услове да школа (основне и 
средње) постепено постане централна спортско-рекреативна инстутуција у коју тре-
ба на време улагати и у којој се могу организовати усклађени програми за ученике и 
родитеље, у комбинованом непрофитном и самофинансирајућем моделу и у партнер-
ству локалне власти, организација цивилног друштва и школских управа.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања:  Буџет Града, комбиновање комерцијалних 

и субвенционираних цена коришћења, 
партиципација корисника

Одговорност: Градски секретаријат за спорт и омладину
Напомена: 

Приоритетни Пројекат 5.9.

развој кУлтУре У МеСниМ 
и локалниМ заједницаМа 
УнаПређењеМ ПроСтора 
за кУлтУрне активноСти

Приоритетни Пројекат 5.10.

орГанизација великих 
кУлтУрних, СПортСких 
и СајаМСких МаниФеСтација 
евроПСкоГ и СветСкоГ значаја

Приоритетни Пројекат 5.11.

УСМеравање инвеСтиција 
Планираних за СПорт 
и рекреацијУ на школСки СПорт

5.  СОцИЈАлНИ РАЗВОЈ
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CТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ – 
МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ОСТВАРЕЊА 2008–2012.

Овај пројекат предвиђа дефинисање режима коришћења, уређења и заштите вели-
ких и неуређених зелених површина (шуме, пољане, обале река), као јавног добра, због 
њиховог важног просторног потенцијала за развој спортске рекреације и масовних обли-
ка излетничког и спортског туризма. Уз релативно мала улагања, ови простори ће бити 
преуређени за бројне видове рекреације (пешачке стазе, голф терени, бициклистич-
ке стазе, коњичке стазе) и специфичне облике спорта. Неопходно је утврдити режиме 
коришћења, уређења и одржавања отворених простора у градским блоковима.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања:  Буџет Града, комерцијални пројекти, приход 

од давања земљишта на коришћење
Одговорност: Градска управа
Напомена: 

Овим пројектом ће се фаворизовати рекреативне зоне у режиму јавног коришћења, 
са јасно дефинисаним условима коришћења и начинима одржавања. Промовисаће се 
различити облици рекреација и провођења слободног времена у локалној заједници. 
Неопходно је да се и грађани укључе у планирање, уређење и одржавање ових подручја.

Рок извршења: 2008–2012. године
Извор финансирања: Буџет Града, партиципација корисника
Одговорност:  Секретаријат за саобраћај у сарадњи са 

општинама
Напомена: 

Град ће предузети серију мањих акција у социјалној области које не захтевају 
финансијска средства, као што су: (а) испитивање могућности да се ограничи могућност 
отварања коцкарница, кладионица и сличних објеката у окружењу основних и средњих 
школа; (б) непрекидна размена искустава општина у сарадњи са организицијама ци-
вилног сектора у организовању услуга од јавног интереса; (в) подршка организовању 
продуженог боравка у основним школама (заједнички програми организација цивил-
ног друштва, локалних власти, основних школа и родитеља); (г) давање концесије за 
постављање и коришћење јавних клозета и сл.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања:
Одговорност:  Градско веће и органи општинске управе
Напомена:

Приоритетни Пројекат 5.12..

деФиниСање режиМа коришћења, 
Уређења и заштите великих 
и неУређених зелених 
Површина као јавноГ доБра

Приоритетни Пројекат 5.13.

Стварање УСлова да веће 
ГрадСке рекреативне зоне 
и ПроСтори за рекреацијУ 
У окрУжењУ СтаМБених 
четврти БУдУ доСтУПни 
БициклиМа и ПешациМа

Приоритетни Пројекат 5.14.

акције које Се МоГУ 
неПоСредно оСтварити 
Без ФинанСијСких СредСтава 
или Уз МиниМална СредСтва
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6. РАЗВОЈ ИДЕНТИТЕТА 
    ГРАДА

јавни простор је заједничко добро свих грађана и велика одговорност и брига свих управа. 
Он је прво погледу изложено обележје сваког града и сваке културе. По њему се процењује 
способност и имућност одређеног времена и препознају домети сваке цивилизације. 
Градови и управе своју снагу, везу са житељима и заједничко опредељење за развој доказују 
уређењем јавног простора. Идентитет града остварен захваљујући јавним просторима је 
основни критеријум због кога ова студија треба да буде први приоритетни пројекат.

Поучен примером осталих европских градова, Београд је од 2000. године значајно 
уредио најпре саобраћајнице и тротоаре највише у централним градским деловима, за-
тим је покренуто неколико интрвенција у пешачкој зони, а урбанисти и Универзитет 
се већ извесно време баве евиденцијом и анализом јавних простора централне зоне 
Београда. Сада је покренута иницијатива за израду студије у којој би се истражили 
постојећи и предложили нови слободни и зелени јавни простори који би се повезали у 
систем, а затим поступно уређивали. 

Мрежа јавних простора, њихове специфичности, типологија, карактер и, у складу 
са тим, њихов дизајн треба да следе као посебна фаза студије, а могуће је очекивати да 
ће у наредне две године бити реализована најмање четири функционално везана про-
стора. У овај пројекат спадају и анкета и програм за уређење Парка пријатељства.

Осим чврстог опредељења управе, инвестиције за ове активности се додатно 
повећавају партнерством са приватним сектором и омогућавањем изградње савремених 
структура на просторима који окружују и формирају јавни простор.

Рок извршења: 2008–2010. година
Извор финансирања:  Буџет Града у сарадњи са приватним 

капиталом
Одговорност:  Дирекција за грађевинско земљиште и 

изградњу Београда
Напомена:  Овај пројекат ће бити изведен у корелацији са 

пројектом број 3 у одељку Економски развој.

Важан део јавног добра и јавних простора Београда чине обале Саве и Дунава, приобаље 
и земљиште функционално везано за реке. Како је велики део приобаља, који се мери 
стотинама хектара, неуређен и припада категорији браунфилда, неопходно је озбиљно 
истражити могућности поновне употребе овог земљишта, уређења и озбиљне нове 
изградње. Процењено је, после првих анализа, да само у зони Луке Београд и Аде Хује 
на Дунаву може да буде изграђено око 5.000.000 m2 нових комерцијалних, забавних, 
пословних и стамбених садржаја. У току је истраживање могућности и израда програ-
ма за зону бродоградилишта „Београд”, такође важне градске локације коју интензивно 
истражује приватни сектор, а сада га, као плански приоритет и пилот-пројекат за зону 
трансформације приобаља, преузима у одговорност град Београд.  

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања:  Буџет Града, Републике Србије и репу-

бличких институција, Железнице Србије, 
у сарадњи са приватним капиталом, и 
коришћење фондова ЕУ и Светске банке 

Одговорност:  Дирекција за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда у вертикалној координацији 
са Републиком и градским општинама

Напомена: 

Приоритетни Пројекат 6.1.

СтУдија јавних ПроСтора 
централне зоне БеоГрада

Приоритетни Пројекат 6.2.

БеоГрадСки БраУнФилд 
(ада хУја, БродоГрадилиште, 
Бетон хала и др.)

6. Развој идентитета Града

6.  РАЗВОЈ ИДЕНТИТЕТА ГРАДА
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CТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ – 
МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ОСТВАРЕЊА 2008–2012.

У току је аналитичка фаза трансформације простора Савског амфитеатра, делом 
као зоне браунфилда за ревитализацију, а делом због великог потенцијала за савре-
мену изградњу великих капацитета и велике атрактивности у центру Београда. Овај 
пројекат има дугу планску историју, али је стицајем околности актуелизован тек по-
четком XXI века. Заинтересовани партнери и обавезни актери у коришћењу централне 
зоне Београда у приобаљу су: град Београд, Република Србија, због надлежности ве-
заних за Саву, приобаље и железницу, као и делове који се тичу заштите и промоције 
споменика културе и историје (Старо сајмиште). У наредном периоду ће бити урађена 
студијска фаза, за коју ће бити расписан међународни конкурс, у којој ће бити дефи-
нисани најмање основни саобраћајни, инфраструктурни и функционални оквири за 
појединачне пројекте у овом простору. Очекује се да се за годину-две на новобеоградској 
страни већ реализују делови овог пројекта.

Ово су озбиљни и сложени пројекти. Очекује се да ће у прве четири године бити 
завршени студија, конкурси за конкретна архитектонска и урбанистичка решења и да 
ће отпочети израда првих озбиљних урбанистичких планова и техничких пројеката 
за опремање зоне приобаља центра Београда саобраћајницама и инфраструктуром. 
Уколико се обезбеди правни оквир, заједничким пројектима јавног и приватног сектора 
први ефекти могу да се очекују и раније.

Рок извршења: 2008–2010. година
Извор финансирања:  Буџет Града, Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу Београда, фондови 
ЕУ и Светске банке, као и јавно-приватно 
партнерство

Одговорност:  Дирекција за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда

Напомена: 

Према критеријумима одрживости и идентитета, у вези са којима нема посебних не-
доумица и препрека, приоритетно је истакнута ревитализација Косанчићевог венца и 
рехабилитација Савамале. У прве четири године могуће су студијске и планске припре-
мне радње, али и интервенције у простору које не захтевају велике јавне инвестиције. 
Уколико се из ове зоне изместе складишта и производни делови, као и аутобуска ста-
ница, може се очекивати да ће читава зона бити повезана неким од јавних пројеката 
културе, какви би могли бити музеји, концертне хале, изложбени простори, атрактивни 
комерцијални садржаји, у чему је могуће очекивати синергијско ангажовање више сег-
мената јавног сектора, приватног и међународног капитала. За овакву пројекцију најпре 
су непходни обликовна и студија изводљивости, као и унапређење и обнова јавног про-
стора и грађевинског фонда у зони. Цео тај простор ће бити обновљен на принципу 
интегралне, економско-социјално-физичке обнове.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања:  Буџет Републике, Буџет Града, фондови ЕУ, 

јавно-приватно партнерство
Одговорност:  Дирекција за грађевинско земљиште и 

изградњу Београда
Напомена: 

Приоритетни Пројекат 6.3.

Уређење СавСкоГ аМФитеатра

Приоритетни Пројекат 6.4.

ревитализација 
коСанчићевоГ венца 
и рехаБилитација 
СаваМале
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6. РАЗВОЈ ИДЕНТИТЕТА 
    ГРАДА

Измештање данашње главне железничке и аутобуске станице, иако спада у саобраћајни 
пројекат, апсолутни је приоритет у уређењу и унапређењу функционисања централ-
не зоне Београда и предуслов великих пројеката у тој зони, који треба да потврде и 
даље развију идентитет града Београда као европске метрополе. Они су по себи атрак-
тиван јавни али и комерцијални пројекат, који подстиче развој у читавом окружењу. 
Транспортни чворови тог типа какав је замишљен на месту будуће железничке ста-
нице „Прокоп“, као и реализација система нових станица за железнички и аутобуски 
саобраћај, велики су и приоритетни пројекти који се решавају као у сличним европским 
градовима. За Београд ће ови пројекти имати велики функционални, економски и естет-
ски значај. Измештање аутобуске станице захтева испитивање могуће мреже мањих 
аутобуских станица у карактеристичним целинама Београда или неко друго решење, 
што ће се утврдити путем урбанистичких планова.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања:  Буџет Републике, Буџет Града, међународна 

средства
Одговорност:  Железнице Србије, Дирекција за 

грађевинско земљиште и изградњу Београда
Напомена: 

Локације за измештање привреде и складишта из градског језгра у просторе уз оби-
лазнице и аутопут, такође су приоритет и предуслов за уређење централне зоне града, 
и посебно приобаља, али су и самосталан пројекат који не захтева превише припрем-
них студија. Велики део локација предвиђен је на неизграђеном земљишту, на коме су 
урађени пројекти великих транзитних и градских саобраћајница. Неке од ових локација 
могу да се третирају као браунфилд.

Рок извршења: 2008–2012. година (прати реализацију  
 саобраћајница)
Извор финансирања:  Буџет Града, у сарадњи са приватним 

капиталом
Одговорност:  Дирекција за грађевинско земљиште и 

изградњу Београда
Напомена: 

Овим пројектом, којим ће бити обухваћени сви централни делови урбаних насеља на 
територији Града, биће измештен већи обим транзитног саобраћаја, уређене пешачке 
површине, опремљене атрактивним садржајима, урбаним мобилијаром и сл. Посебна 
пажња ће бити посвећена рестаурацији и уређењу заштићених културних добара и 
комплекса. Ове површине ће бити обнављане и уређиване у складу са урбанистичким 
плановима у сарадњи са надлежном службом заштите културних добара.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања:  Буџет Града и општина, у сарадњи са при-

ватним капиталом
Одговорност:  Надлежне службе за уређење земљишта
Напомена: 

Приоритетни Пројекат 6.5.

изМештање железничке 
и аУтоБУСке Станице 
на нове локације

Приоритетни Пројекат 6.6.

локације за изМештање 
Привреде и Складишта 
из ГрадСкоГ језГра У ПроСторе 
Уз оБилазнице и аУтоПУт

Приоритетни Пројекат 6.7.

оБнова и Уређење централних 
делова УрБаних центара 
У ПриГрадСкиМ оПштинаМа

6.  РАЗВОЈ ИДЕНТИТЕТА ГРАДА
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CТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ – 
МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ОСТВАРЕЊА 2008–2012.

Овај пројекат треба да дефинише нови начин руковођења Градом, као целином 
састављеном од већег броја градских општина, да ојача хоризонталну и вертикал-
ну координацију, учини доступним све стратегије, планове и програме свим актерима 
развоја и грађанима, да рационализује градску управу и ојача стручне и администра-
тивне капацитете управе. Посебан значај ће имати институционално јачање Града, што 
ће захтевати непосредне напоре да се оснују и ангажују нове институције наведене у 
овој Стратегији, неопходне за економски развој, развој туризма, сарадњу са Европом, 
комуналну контролу и др. Реализација овог пројекта ће захтевати и преиспитивање 
могућности да Градска управа добије нову пословну зграду, уместо раштрканих објеката 
у којима данас функционише.

Рок извршења: 2008–2012. година
Извор финансирања: Буџет Града
Одговорност: Градоначелник и Градско веће
Напомена:

Град Београд  ће се оријентисати на даљи развој своје улоге и позиције главног града и 
једног од макрорегионалних центара Републике Србије. То ће остварити у складу са но-
вим Статутом града Београда, на основу устава Републике Србије и Закона о главном 
граду. Развојем и даљим усавршавањем својих регионалних карактеристика и функција, 
град Београд ће се оријентисати на офанзивну развојну стратегију уз максималну пажњу 
посвећену заштити и економској валоризацији природне и културне баштине и вредно-
сти, као и одрживој употреби свих вредности на својој територији.

Град Београд ће, посредством својих органа и институција, подстаћи функционал-
ну (економску) кооперацију са суседним општинама Панчево, Смедерево, Смедеревска 
Паланка, Уб, Пећинци, Стара Пазова и другим са којима утврди заједнички интерес. 
Град Београд ће покренути иницијативу за институционализовање одговарајућег вида 
кооперације и договарања о значајним регионалним пројектима, усаглашавање стратеш-
ких докумената и решавање питања од заједничког интереса у области заштите животне 
средине и природе, економског развоја, саобраћаја, инфраструктуре или социјалног 
развоја. Исто тако, покренуће сарадњу са градом Новим Садом и Крагујевцем поводом 
економског повезивања ради остварења великих интеррегионалних пројеката.

Град Београд ће активирати рад надлежне институције за сарадњу са Европском 
унијом и другим државама Европе. Фундаментални задаци ће бити: (а) увид у све акту-
елне декларације, повеље, стратегије и агенде које се тичу свих земаља и градова Европе 
и њихова примена у стратешком оквиру града Београда; (б) укључивање града Београда 
и његових институција у програме Европске уније – IPA, INTERREG IV, URBAN, 
LEADER и др.; (в) праћење остварења политика, пропозиција и стратегија у кооперацији 
са европским градовима; (г) отварање путева ка умрежавању града Београда са дру-
гим метрополитенским подручијима у Европи – заједница дунавских градова, акутно 
подручје Београд – Нови Сад – Сегедин – Темишвар, кооперација са Солуном и другим 
градовима на Балкану.

Град Београд ће покренути израду Студије о метрополитену Београда у контек-
сту европске димензије одрживог развоја. У складу са Лисабонском и Гетеборшком 
стратегијом (2003), Лајпцишком повељом (2007), Територијалном агендом (2007) и дру-
гим актуелним документима, Град ће том студијом утврдити:

редефинисање и позиционирање метрополитена Београд (град Београд  �
са функционалним окружењем) у односу на европско и регионално 
окружење, са посебним освртом на балкански контекст;

Приоритетни Пројекат 7.1.

орГанизационо и кадровСко 
УСавршавање ГрадСке УПраве

Приоритетни Пројекат 7.2.

ФУнкционална интеГрација 
Града БеоГрада У СрБији и евроПи

7. Институционални развој
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7. ИНСТИТУцИОНАлНИ 
    РАЗВОЈ

могућност оптималног коришћења и повезивања коридора X и VII (река Дунав) који  �
се додирују у Београду, ради убрзанијег развоја у складу са њиховим потенцијалима;
могућност умрежавања београдског метрополитена са другима у  �
региону и Европи (економија, туризам, култура, спорт, универзитети, 
инфраструктура, телекомуникације, инфосистеми и др.);
профилисање економске и социјалне (културне) специјализације  �
града Београда од значаја за југоисточну Европу;
јачање идентитета, конкурентности и приступачности града Београда  �
у оквирима Србије, југоисточне Европе и Европе и др.

Рок извршења: 2009. година
Извор финансирања: Буџет Града
Одговорност: Градско веће
Напомена:

Биће израђена студија територијалне организације града Београда, према моделу 
утврђеном Регионалним просторним планом града Београда (2004. године). Због вели-
чине Града (3224 km2), броја становника (1.578.364, попис из 2002. године), географске 
и демографске сложености, као и економских и институционалних капацитета, град 
Београд има све прерогативе региона NUTS2 према европској номенклатури. Пошто 
у свом саставу има осам већих урбаних центара (Београд, Земун, Сурчин, Обреновац, 
Лазаревац, Младеновац, Гроцка, Борча), који имају своја мања функционална подручја, 
отвара се могућност увођења средњег нивоа градског округа номенклатуре NUTS3 и 
већег броја мањих општина око већих и мањих урбаних центара нивоа NUTS4 и NUTS5, 
што треба испитати студијом. Статут града Београда ће, евентуално, бити измењен и 
допуњен у складу са овом студијом.  

Ради успостављања веће кохезије града Београда, Град ће, у сарадњи са локалним 
заједницама, преиспитати модел управљања целином Града и односа према руковођењу 
локалним заједницама у свом саставу. Модел управљања треба да буде компатиби-
лан са моделом територијалне организације Града, уз могућност да има три нивоа:                     
(а) управљање Градом као целином NUTS2; (б) управљање градским окрузима NUTS3, и 
(в) управљање локалним заједницама (NUTS4 и NUTS5), према тачки 1. Статута. 

Ради рационализације, веће ефикасности и јачања стручности, преиспитаће се 
организација и организациона структура градске управе, свих органа и организација 
у њеном саставу. Посебни задаци ће бити да се: (а) објасне улога, структура, начин из-
бора и начин одлучивања Градског већа и однос према градоначелнику; (б) успостави 
хоризонтална координација међу ресорима Управе и међу јавним предузећима; (в) 
да се оствари вертикална координација на релацији Европа – Србија – Град – локал-
не заједнице; (г) примене решења предвиђена новим Законом о локалној самоуправи и 
главном граду; (д) да се администрирање унапреди и модернизује и да се подржи струч-
но усавршавање.

Рок извршења: крај 2008. године
Извор финансирања: Буџет Града
Одговорност:  Градоначелник, Градско веће и Секретаријат 

за управу
Напомена:

Приоритетни Пројекат 7.3.

УнаПређење територијалне 
орГанизације Града 
и Модела УПрављања

7.  ИНСТИТУцИОНАлНИ РАЗВОЈ
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CТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ – 
МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ОСТВАРЕЊА 2008–2012.

Управа Града ће се заложити да систем управљања Градом и општинама буде заокружен, 
интегрисан и усклађен на свим нивоима управљања.

Систем ће бити отворен према свим актерима развоја и грађанима, ажуран, опера-
тиван и интерно (градска и општинске управе) повезан.

Систем ће омогућити отварање општинских услужних центара са услугама за све 
кориснике на једном месту као и веб-портала за преузимање и упућивање захтева и 
докумената.

Систем ће бити константно ажуриран и модернизован на високом технолошком 
нивоу.

Рок извршења:  2009. године (за општинске услужне центре, 
повезивање управа и веб-портал)

 2008–2012. године (за унапређење система)
Извор финансирања: Буџет Града
 кредити и фондације
Одговорност:  Градска служба за информисање
 Градски завод за информатику и статистику
Напомена:

Велики град, конкурентан другим метрополама, мора да има пропорционално велики  
буџет, стабилну могућност програмирања на дужи рок и обезбеђену подршку изградњи 
капиталних објеката.

Фискална децентрализација у Републици Србији омогућиће бржи и већи раст 
градског буџета јачањем изворних прихода, посебно дела за капиталне пројекте на ни-
воу града, али и већу децентрализацију и финансијско јачање локалне самоуправе на 
територији Града.

Биће редефинисане категорије буџета Града, као и подела на текући и капитал-
ни буџет, а Град и локална самоуправа ће преузети све оно што им омогућава фискална 
децентрализација.

Град ће пажљиво преиспитати могућност приватизације оперативног дела јавних 
предузећа у складу са Законом и подстаћи ће развој јавног и приватног партнерства у 
реализацији браунфилда и великих пројеката где је нужно повезивање јавног и приват-
ног интереса.

Рок извршења: 2009. године (реструктурисање буџета)
 2008–2012. године (остале акције)
Извор финансирања: Буџет Града
Одговорност: Секретаријат за финансије Града
Напомена:

Приоритетни Пројекат 7.4.

УСавршавање и Стална 
технолошка Модернизација 
инФраСтрУктУрноГ СиСтеМа Града 
и е-УПрављања Са циљеМ да Се 
ПоСтиГне виши технолошки 
ниво инФорМатичкоГ СиСтеМа

Приоритетни Пројекат 7.5.

јачање БУџетСких каПацитета 
и Увођење вишеГодишњеГ 
каПиталноГ БУџетирања
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7. ИНСТИТУцИОНАлНИ 
    РАЗВОЈ

Развој Града неминовно захтева пуно, активно и непрекидно учешће грађана у 
решавању свих стратешких питања и одлучивању путем редовних анкета, подршком 
примени референдума код значајних развојних питања, остварењем слободе грађанске 
иницијативе, организовањем форума грађана, као и даљим развојем пројекта БЕОКОМ, 
комуналног водича и Београдског позивног центра и локалних медија. Град ће, у 
сарадњи са локалним заједницама, остварити нови модел учешћа грађана у одлучивању 
о развоју Града.

Цивилни сектор, посебно у оном делу који подразумева развој Града и који покреће 
развојне иницијативе, брине о уређењу и заштити у еколошком и социјалном погледу, 
биће подржан систематским финансијским и другим инструментима и мерама.

Рок извршења: 2009. година
Извор финансирања: Буџет Града
Одговорност: Градско веће
Напомена:

Ова служба треба брже да делује у кризним ситуацијама. Јединствени број телефона би 
обухватао градске хитне службе, као што су хитна помоћ, ватрогасци и полиција. За ово 
је могуће искористити постојећи Центар за обавештавање и узбуњивање, који у свом по-
седу има одговарајућу опрему.

Рок извршења: 2009. година
Извор финансирања: Буџет Града
Одговорност: Градско веће
Напомена:

Приоритетни Пројекат 7.6.

јачање Учешћа Грађана 
и цивилноГ Сектора

Приоритетни Пројекат 7.7.

оСнивање ПоСеБне СлУжБе 
за хитне СлУчајеве

7.  ИНСТИТУцИОНАлНИ РАЗВОЈ
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CТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ – 
МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ОСТВАРЕЊА 2008–2012.

Приближавање дугорочном општем циљу (визији) захтева остварење прве етапе, одно-
сно реализацију стратешких приоритета у мандату нове градске управе 2008–2012. 
године. Да би се приоритети и пројекти наведени у Стратегији остварили, неопходно је   
стално контролисати да ли се поштују кључни принципи развоја града Београда.   
О остварењу приоритета градоначелник ће једанпут годишње обавештавати Скупштину 
града извештајем о степену остварења Стратегије и поштовању кључних принципа 
развоја, што води јачању позиције града Београда у мрежи европских метрополитена 
(МЕGА 1-4):

критеријУМ инДикатор

УПореДни 
инДекС 2008. (град 
Београд / просек 
европских градова)

УПореДни 
инДекС 2012.

ПроСеЧан 
инДекС

и
н

Д
и

к
а

то
р

и
 M

EG
A

 1
-4

ВеЛиЧина ГраДа

Број становника 
(индекс бр. ст. + 
индекс БДП) / 2БДП

конкУрентноСт

БДП/ст

Локација тоП 500 
10 фирми = индекс 100

ПриСтУПаЧноСт

Број путника у 
авиосаобраћају

Мултимодална 
приступачност

ЗнаЊе

ниво образовања

R&D удео у запослености

Д
о

П
Ун

С
к

и
 

и
н

Д
и

к
а

то
р

и

екоЛоШка оДрЖиВоСт

Смањење броја дана са 
концентрацијом материја 
загађивача преко ГВи До 15%

Повећање нивоа 
озелењености Града За 5–8%

наЧин УПраВЉаЊа

Величина буџета града До 50%

е-повезаност

Оптимизација наведених (упоредних) показатеља представљаће основни стратешки за-
датак и одговорност градске управе и чиниће основ за оцену успешности рада градске 
управе.

Рок извршења: 2008. година
Извор финансирања: 
Одговорност:  Градоначелник и будућа Агенција за развој 

Града
Напомена:  Разрада наведеног модела биће један од 

првих задатака будуће Агенције за развој 
Града. МЕGА индикатори ће бити разрађени 
на основу података ESPON у Луксембургу, 
посредством Агенције за просторно 
планирање Републике Србије.

Приоритетни Пројекат 7.8.

СиСтеМ индикатора УСПешноСти 
оСтварења Стратешких Пројеката
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